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V dubnu se v Soběslavi konal jarní jarmark. Město Soběslav ve spolupráci s Rolničkou a kulturním domem připravilo
celodenní akci nejen pro rodiny s dětmi. Foto: Stanislav Tošner. Více na str. 12
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KVĚTNOVÉ AKCE
Výstavy:
Do 30. 9.
Savci Táborska a mýval jako
exponát roku
přírodovědná výstava v Blatském
muzeu - Rožmberském domě
(Více str.14)

Pá 27. 5. 		
21 h
Vzkříšení, divadelní hra, park
u Hlásky

Do 28. 5.
Výstava keramiky na téma „Už
koníček pádí“
Blatské muzeum – Smrčkův dům
(Více str.14)

So 28. 5.
10 - 17 h
Den technických sportů
zábavné odpoledne pro rodiny
s dětmi, letiště

Akce v Soběslavi:
Po 2. 5. 		
17 h
O nezbedném skřítkovi
loutková pohádka, kulturní dům

Pá 27. 5.
16 - 19 h
Rolničkování
oslava dne dětí, odpoledne plné
her a zábavy, kemp TJ Spartak

So 28. 5. 		
20 h
Dyllon Werry band
koncert náměstí Republiky

St 4. 5. 			
19 h
Zdeněk Izer - „Na plný coole“
zábavný pořad, kulturní dům
Čt 5. 5. 			
16 h
Seminář – Kotlíkové dotace
pro domácnosti s nižšími příjmy, kulturní dům, malý sál

Čt 2. 6.			
17 h
LEPOPO – recitace básní doprovozená pěveckým sborem
Novita, městská knihovna

Ne 8. 5. 			
17 h
Koncert- Swing Band Tábor,
náměstí Republiky (v případě
nepříznivého počasí v KD)

Akce v okolí:
10. 5. 			
19 h
Záskok
hra z dílny Divadla Járy Cimrmana v podání veselského divadelního spolku Cimrfraj, KD Veselí
n. L.

So 21. 5.
9.00 – 9.30 h
Pochod za strašidýlkem
Doudlem, start u Hlásky
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Město Soběslav stále nabízí občanům města
kompostéry o objemu 1050 l získané v rámci
projektu organizovaného Svazem měst a obcí
Jihočeského kraje. Bližší informace a podmínky
získání kompostéru je možné obdržet na odboru
životního prostředí městského úřadu na tel. čísle
381 508 158 nebo e-mailu: mosnicka@musobeslav.cz.
Radek Bryll, tajemník MěÚ

Rekonstrukce chodníků v ulici
Petra Voka pokračuje
V pondělí 4. dubna byla zahájena rekonstrukce
v ulici Petra Voka. Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách. Současná první etapa by
měla probíhat do 15. 5. a zahrnuje rekonstrukci
chodníku vedoucího podél Polikliniky Soběslav,
který je zcela uzavřen spolu s vjezdem na parkoviště za poliklinikou. Vjezd je vozidlům dočasně umožněn v místě původního výjezdu,
kde po úpravě dopravního značení funguje oboustranný provoz.
Navazující druhá etapa bude zahrnovat rekonstrukci protilehlého chodníku v ul. Petra Voka,
který bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen.
Chodci budou moci využít opravený chodník podél polikliniky, kde nebude žádné omezení. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací
je 30. 6. 2022. 			
Redakce

Plánované akce v červnu:
Čt 2. 6. 			
17 h
O pyšné žirafě – pohádka pro
děti, Divadlo Matýsek, pohádková zahrádka v KD

Po 9. 5. 			
17 h
O nezbedném skřítkovi
loutková pohádka, kulturní dům

Kompostéry pro občany

20. 5.			
18 h
Folk mezi řekami
hudební večer skupiny Jen tak
tak a hostů, KD Veselí n. L.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 11. 5. a 25. 5.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

www.musobeslav.cz

Zprávy z města

USNESENÍ

7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 29. března 2022.
Usnesení č. 7/083/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2022 o nočním klidu.
Usnesení č. 7/084/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
1. Schválit vypuštění z řešení změny
č. 2 ÚP města:
a) odpočívky Soběslav dle požadavku MD ČR dle přílohy č. 1,
b) plochy pro občanské vybavení    na pozemcích parc. č. 734
a 735 v k. ú. Nedvědice,
c) změny způsobu využití pozemků parc. č. 1182/20, 1187/1,
1182/18, 1186/1, 1200/4 v k.
ú. Soběslav z plochy soukromá
a vyhrazená zeleň na plochu
občanské vybavení – veřejná
infrastruktura.
2. Schválit pořízení změny č. 3 Územního plánu města dle přílohy č. 2.
3. Schválit pořízení změny č. 4 Územního plánu města dle přílohy č. 3.
4. Pověřit pro spolupráci s pořizovatelem při pořízení změny č. 3 a 4
Územního plánu města Ing. Jindřicha Bláhu, starostu města.
Usnesení č. 7/085/2022
Rada města souhlasí s programem 19.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční v úterý 26. 4. 2022 od
18:00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará radnice) na náměstí Republiky v Soběslavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Závěrečný účet a účetní závěrka
města za rok 2021
Změna č. 2 rozpočtu města na
rok 2022
OZV č. 2/2022 o nočním klidu
Stanovení počtu členů ZM pro
příští volební období
Pořízení změny č. 3 a 4 Územního plánu města
Majetkové převody
Různé

Usnesení č. 7/086/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
„Oprava VZT Kino Soběslav 2“ které se
uskutečnilo 28. 3. 2022 na MěÚ Soběslav.
www.musobeslav.cz

Vítězem výběrového řízení se stala firma
Klimamont Kopelent, s. r. o., Černošice, za
cenu 1.009.125 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/087/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem Boček, s. r. o., Písek, na zpracování
územní studie „Průmyslová zóna Soběslav
- lokality Z12 a Z20“ za cenu 175.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 7/088/2022
a) Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a společností EG.D, a. s., Brno, na prodej plynárenského zařízení v souvislosti s realizací
akce „STL plyn. příp.-Soběslav-Svákov II
et.“ za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 2.168.840 Kč + DPH.
b) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Soběslav a společností EG.D,
a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce
„STL plyn. příp.-Soběslav-Svákov II. et.“
na pozemcích p. č. 2101/10, 2101/7,
2103/1, 2103/312, 2103/313, 2103/314,
2103/315,
2103/316,
2103/317,
2103/318,
2103/464,
2103/465,
2103/468,
2103/469,
2103/539,
2103/562, 2103/563 a 3958/4, vše v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 7/089/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce plynové kotelny v Senior-domě v Soběslavi“, který se bude konat
4. 4. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Ludmila Zbytovská – členka ZM

náhradníci
•
•
•

Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Ing. Jiří Klíma
– člen ZM
Ing. Hana Petrů
– pracovnice KT
MěÚ

Usnesení č. 7/091/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu
„Dodávka svítidel pro veřejné osvětlení“,
který se bude konat 11. 4. 2022 v 13.30
hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Michal Turek – člen RM
• Miloš Šimek – člen ZM
náhradníci
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Jaroslav Himpan – člen ZM
• Václav Nedvěd – člen ZM
Usnesení č. 7/092/2022
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně
zdravotní komisí.

USNESENÍ

8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 12. dubna 2022.
Usnesení č. 8/093/2022

náhradníci
• Mgr. Michal Pánek – člen RM
• Michal Turek – člen RM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM

Rada města projednala závěrečný účet
a účetní závěrku města Soběslavi za rok
2021 předložené vedoucí finančního
odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou
a doporučuje je zastupitelstvu města ke
schválení.

Usnesení č. 7/090/2022

Usnesení č. 8/094/2022

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Nástavba Senior-domu v Soběslavi – vybavení a nábytek“, který se bude konat 11.
4. 2022 v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
2/2022 dle předloženého návrhu.

členové
•
•
•

Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Ing. Petr Král – člen ZM
Ing. Zina Petrásková – ředitelka
S-domu

Usnesení č. 8/095/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny v Senior-domě
v Soběslavi“, které se uskutečnilo 4. 4.
2022 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma TIP N+V,
s. r. o., Soběslav, za cenu 2.868.788 Kč
+ DPH.
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Usnesení č. 8/096/2022

Usnesení č. 8/103/2022

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zakázku „Nástavba Senior-domu
v Soběslavi – vybavení a nábytek“, které se
uskutečnilo 11. 4. 2022 na MěÚ Soběslav.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací mezi městem Soběslav a CETIN, a. s., Praha, v souvislosti s realizací
akce „VPIC Soběslav dopravní terminál“ za
cenu 220.774 Kč.

Vítězem výběrového řízení se stala firma LINET, spol. s r. o., Želevčice, za cenu
1.601.820 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/097/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku „Dodávka svítidel pro
veřejné osvětlení“, které se uskutečnilo 11.
4. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Ledprofes, a. s., Praha, za cenu 599.905 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 8/098/2022
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu
města na rok 2022 ve výši 10.000 Kč Diecézní charitě, České Budějovice, na pokrytí
části nákladů spojených se zajištěním Poradny pro cizince a migranty a dále ve výši
10.000 Kč společnosti Zdravotní klaun, Praha, na činnost profesionálních zdravotních
klaunů.
Usnesení č. 8/099/2022
Rada města souhlasí s konáním „Kulturního léta na náměstí“ v Soběslavi v roce
2022 dle návrhu předloženého Komisí kultury, školství a cestovního ruchu.
Usnesení č. 8/100/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit založení společenství
vlastníků s názvem „Společenství vlastníků domu č. p. 150, náměstí Republiky,
Soběslav I“ se sídlem náměstí Republiky
150/2, Soběslav I, 392 01 Soběslav, a stanovy tohoto společenství.
Usnesení č. 8/101/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a EG.D, a. s.,
Brno, v souvislosti s realizací akce „Rek.
STL Soběslav, ul. Protifaš. boj. - přípojka“
na pozemcích p. č. 3908/1, 89/25, 89/27
a 89/5, vše v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 8/102/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29. 9. 2011
mezi městem Soběslav a společností STARNET, s. r. o., České Budějovice, kterým se
prodlužuje doba nájmu umístění anténního systému na domě č. p. 109 na náměstí
Republiky, Soběslav I, ve vlastnictví města
o 5 let, tj. do 31. 12. 2026.
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Usnesení č. 8/104/2022
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města zrušit usnesení ZM 17/135/2021 ze
dne 15. 12. 2021.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit darování části pozemků
p. č. 838, p. č. 840, p. č. 841/1, p. č. 3851
a p. č. 4028, vše v k. ú. Soběslav, o celkové
výměře 1 622 m2, které jsou ve vlastnictví města Soběslav, Správě železnic, státní
organizace, Praha v souvislosti se stavbou
„Přestupní terminál Soběslav“.
c) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit darování části pozemků
p. č. 4022/78 o výměře 608 m2 a p. č. 4027
o výměře 141 m2, oba v k. ú. Soběslav, ve
vlastnictví Správy železnic, státní organizace, Praha, městu Soběslav.
d) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města převzít dokončenou stavbu přestupního terminálu na částech pozemků p. č. 4022/78, p. č. 4027, p. č. 4028
a p. č. 4022/68, vše v k. ú. Soběslav, od
Správy železnic, státní organizace, Praha.
Usnesení č. 8/105/2022
Rada města souhlasí s realizací projektu
„Pocta (pomník) Heleně Johnové“ – rozmístění tří keramických segmentů v předprostoru ZŠ E. Beneše v Soběslavi.
Usnesení č. 8/106/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Petr
Lintner, Soběslav, na odbahnění a úpravy
chlebovské pískovny za cenu 190.000 Kč.
Usnesení č. 8/107/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Elektro Novák, a. s., Soběslav, na dodávku
a instalaci třech kuchyňských linek včetně
spotřebičů do ubytoven ve sportovním
areálu v Soběslavi za cenu 219.636 Kč
+ DPH z důvodu zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.
Usnesení č. 8/108/2022
Rada města souhlasí s konáním srazu veteránů na náměstí Republiky v Soběslavi dne
21. 8. 2022 od 14 do 15 hod., který pořádá
Veterán klub, Chýnov.
Usnesení č. 8/109/2022
Rada města ruší své usnesení č. 6/082/2022
ze dne 15. 3. 2022 týkající se městského bytu
č. 374/3 na adrese Soběslav II, Na Ohradě
čp. 374.

USNESENÍ

9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. dubna 2022.
Usnesení č. 9/110/2022
Rada města projednala variantní návrh studie čtyř bytových domů na sídlišti Svákov
v Soběslavi zpracovaný Atelierem EIS1.CZ,
s. r. o, České Budějovice.
Usnesení č. 9/111/2022
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera o průběhu
investičních akcí v letošním roce.
Usnesení č. 9/112/2022
Rada města souhlasí s vyřazením telefonní ústředny PANASONIC KX-TD 1232, inv.
č. 609/1, z roku 2002 z majetku města
v souvislosti s pořízením nové telefonní
ústředny v budově městského úřadu.
Usnesení č. 9/113/2022
Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle seznamu předloženého Ing.
Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.
Usnesení č. 9/114/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a EG.D,
a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav: U letiště, propojení NN, Král“
na pozemcích p. č. 2884/1, p. č. 3923/1
a p. č. 3925/2 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 9/115/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a T.O.D.O.K.,
s. r. o., Klenovice, na dodávku a montáž
oken a dveří na ČOV Soběslav za cenu
185.803 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/116/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Nástavba Senior-domu v Soběslavi – vybavení vana“, který se bude konat 25. 4. 2022
v 13.00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Ing. Petr Král – člen ZM Ing.
• Ing. Zina Petrásková – ředitelka S-domu
www.musobeslav.cz
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náhradníci
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
• Jiří Klíma – člen ZM
• Ing. Hana Petrů – pracovnice KT
MěÚ
Usnesení č. 9/117/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu
„Opravy místních komunikací 2022“,
který se bude konat 9. 5. 2022 v 13.00
hodin na MěÚ Soběslav, a dále na zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku Na Pískách“, který se bude konat
9. 5. 2022 v 13.30 hodin na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen
ZM
• Miloš Šimek – člen ZM
náhradníci
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
města
• Mgr. Irena Molíková – členka ZM
• Václav Nedvěd – člen ZM
Usnesení č. 9/118/2022
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Soběslav,
Nerudova 711, pro rok 2022 dle návrhu předloženého ředitelkou školy
Bc. Evou Kuklovou z důvodu zařazení
technického zhodnocení budovy školy
a prodloužení doby používání vybraného dlouhodobého majetku.
Usnesení č. 9/119/2022
Rada města souhlasí s přidělením
městského bytu č. 20321012 na adrese Soběslav II, Kadlecova ul. čp. 321,
uprchlíkům z Ukrajiny.

Výběrové řízení
Na prodej nemovitého majetku obálkovou metodou, bytu v ulici Na Ohradě
374, Soběslav II
Jana Křemenová, vedoucí OOSM
Na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslavi č. 18/145/2022 ze dne 16. 2.
2022 vyhlašuje město Soběslav výběrové
řízení formou obálkové metody s otevíráním obálek před veřejností, jehož předmětem je prodej bytové jednotky č. 374/3 (se
všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se
spoluvlastnickým podílem na společných
částech domu a pozemku) ve vlastnictví
města Soběslavi, nacházející se na pozemku p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav, ve druhém
nadzemním podlaží domu č. p. 374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1
a o výměře 65,1 m2.
Podmínky prodeje:
• prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou
s otevíráním obálek před veřejností,
• účastníkem výběrového řízení může
být pouze fyzická osoba nebo manželé; každý účastník může podat pouze
jednu nabídku,
• minimální kupní cena činí 1.000.000
Kč,
• podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné peněžní jistoty při
podání nabídky ve výši 50.000 Kč na
účet města č. 6015-701490399/0800
(nevratná při odstoupení od nabídky),
• vítězem výběrového řízení bude uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní
cenu; v případě rovnosti nabízené ceny
rozhoduje dřívější čas podání,
• kupní cena je splatná před podpisem
kupní smlouvy.
Náležitosti nabídky:
• písemná nabídka musí být zájemcem
doručena (osobně nebo prostřednic-

•

•

•

tvím pošty) v uzavřené obálce nejpozději do 16. 5. 2022 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu
v Soběslavi, náměstí Republiky 59,
392 01 Soběslav I, označena heslem
„Výběrové řízení – byt Na Ohradě
č.p. 374 – NEOTVÍRAT“,
jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinně může být uvedeno telefonní a e-mailové spojení, údaj
o adrese pro doručování, pokud je odlišný od adresy trvalého bydliště,
nabízená výše kupní ceny, která musí
být uvedena číselně i slovně v Kč.
Nabídka s menší než minimální kupní cenou nebude do výběrového řízení
zahrnuta,
potvrzení o zaplacení vratné peněžní
jistoty ve výši 50.000 Kč.

Prohlídka prodávaného majetku se
uskuteční na místě samém, a to:
• ve středu 27. 4. 2022 v době od 15,30
do 16 hodin
• ve středu 4. 5. 2022 v době od 15,30
do 16 hodin
• ve středu 11. 5. 2022 v době od 15,30
do 16 hodin
Otevírání obálek před veřejností:
16. 5. 2022 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59, Soběslav I – II. patro
Bližší informace k výběrovému řízení
poskytne na adrese:
Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav I
v 1. patře Jana Křemenová, vedoucí
OOSM (tel. 381 508 113, e-mail:
kremenova@musobeslav.cz) nebo Pavlína
Chalupská (tel. 381 508 114, e-mail:
chalupska@musobeslav.cz).

Harmonogram blokového čištění komunikací - květen

V březnu se po dlouhém zimním
období do Soběslavi vrátili čápi.
Na soběslavském komíně byl letos spatřen i vzácný čáp černý.
Foto: Jiřina Prágrová
www.musobeslav.cz

3. 5. Š
 kolní náměstí, Horní příkopy, parkoviště
Lužnická u č.p. 435-436
10. 5. parkoviště Družstevní před a vedle domu čp. 450-451,
před domem čp. 444-446,
Lužnická parkoviště u elektro Novák
17. 5. parkoviště Družstevní před a vedle domu čp. 441-443,
před domem čp. 447-449
24. 5. Sídl. Míru - parkoviště za elektro Novák, parkoviště
u boku domu čp. 492-495; Mlýnská
31. 5. Sídl. Míru (u MŠ Duha), Mrázkova před domem
čp. 701-704, parkoviště okolo domu čp. 513-514

Foto: archiv
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou
b) minimální věk 18 let
c) trestní bezúhonnost
d) dobrý zdravotní stav
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady
g) řidičský průkaz sk. „B“
g) časová flexibilita
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing.
Radka Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo
u vrchního strážníka městské policie
města Soběslavi p. Miroslava Drse, tel.
č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

Jak se vyvíjí stavba železničního koridoru?
Redakce ve spolupráci s
Mokrým, Strabag Rail, a.s.

Michalem

Stavební práce na modernizaci železniční trati v úseku Soběslav-Doubí
pokračují dle harmonogramu. Postup
stavební činnosti je průběžně dokumentován na příspěvcích umístěných na
webových stránkách stavby sobeslav-doubi.cz. Čtenářům přinášíme aktuální
informace.
V období od dubna 2022 se podařily tyto
úpravy:
• Do provozu byla uvedena nová komunikace vedoucí přes nově vybudovaný Zvěrotický tunel. Komunikace od
1. 3. 2022 spojuje okraj obce Zvěrotice s komunikací Tyršova a dálnicí D1.
• Byl uzavřen přejezd v železniční stanici Soběslav pro silniční dopravu
a byly zahájeny práce na budování
nového kolejiště v Soběslavi. Bezpečnost přechodu pro pěší bude zajištěna
stávajícím zabezpečovacím zařízením
přejezdu.
V období od dubna do srpna 2022 budou
práce probíhat ve výlukách železničního
provozu.
• První práce v tomto termínu proběhly od 3. 3. do 1. 4. 2022, kdy byla ve
dnech 30. 3. – 1. 4. nahrazena vlaková
doprava autobusovou dopravou v úseku Veselí n. L. – Planá n. L. V této
6

•

•

kolejové výluce došlo ke zrušení výhybky 1X v odbočce Doubí, aby bylo
možné provést práce v místě napojení
nově budované koleje č. 2 na stávající
kolej č. 2 do Plané n. L. Dále bylo provedeno odpojení sudé skupiny kolejí
v Soběslavi od provozu a byly zahájeny práce na novém směrovém řešení
železniční stanice.
Práce v sudé skupině železniční stanice v Soběslavi budou prováděny do
května 2022, kdy dojde přes nově vybudované kolejiště k zahájení pokládky nových kolejí ve směru na Planou
n. L. v nově vybudované trase s tím, že
nová kolej č. 2 bude přímo napojena
na kolej stávající v termínu srpen/září
2022 a nová kolej č. 1 bude napojena
až po odstranění koleje stávající na
přelomu října/listopadu 2022. V těchto termínech bude taktéž zprovozněno
nové zabezpečovací zařízení a nové
trakční vedení.
Práce v železniční stanici Soběslav,
v liché skupině, budou pokračovat
od října 2022 až do konce roku 2022.
V té době dojde k propojení nově budovaného podchodu a k nové konfiguraci kolejiště. Původní stará trasa,
která byla vedena podél řeky Lužnice,
bude zdemontována. Stávající násypy
budou zčásti a jiné úplně odstraněny.
Zářezy budou některé z části zasypány
(zářez v lokalitě Doubí zcela).

Letos se stejně jako loni uskuteční Den
otevřené stavby. Termín zatím není stanoven, ale budeme o něm včas informovat.
Závěrem bych rád apeloval na opatrnost
pohybu chodců v místě zrušeného železničního přejezdu v Soběslavi ve stanici.
V současné době je v provozu stávající
zabezpečovací zařízení, které informuje
o průjezdu vlaků po původní koleji z Plané
nad Lužnicí do Soběslavi a opačně. Zároveň však bude již staveništní provoz i po
nově vybudovaných kolejích, kde se bude
pohybovat mechanizace potřebná k provádění prací na nově budovaných kolejích.
Dbejte prosím pokynů pracovníků zhotovitele, kteří budou provoz na nově budovaných kolejích řídit.

Nahoře: uzavřený přejezd přes koleje
v ul. Petra Bezruče; dole: stavební práce
v železniční stanici v Soběslavi

www.musobeslav.cz
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Změny v podnikání malými vozidly k 21. květnu 2022
MěÚ Soběslav, obecní živnostenský úřad
V důsledku přijetí nových norem EU tvořících tzv. Balíček mobility budou od 21.
května 2022 nově na kategorii podnikatelů, kteří vykonávají povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě výhrad-ně vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny
(dále jen „dodávka“) dopadat obdobné

povinnosti vztahující se v současnosti
na podnikatele v silniční dopravě provozující silniční nákladní dopravu pro cizí
potřebu vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující
3,5 tuny (dále jen „velké vozidlo“), pokud
budou těmito vozidly provozovat mezinárodní dopravu nebo dopravu mezi dvěma
místy na území jiného členského státu
(tzv. kabotáž).
Vzhledem k tomu, že odpovídající

novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, která provádí uvedené unijní
normy v právním řádu ČR, se prozatím
nachází v legislativním procesu, a bohužel
tak s největší pravděpodobností nenabyde
účinnosti do května 2022, Ministerstvo
dopravy ČR na svých webových stránkách (www.mdcr.cz) představilo návrh
řešení pro ty z vás, kteří chtějí do doby
přijetí vnitrostátní úpravy vykonávat
povolání podnikatele v silniční nákladní
dopravě dodávkami.

Rozvoj bydlení v Soběslavi
Redakce
Město Soběslav má zpracovanou Územní studii Svákov,
která se zabývá rozvojem
území ve jmenované lokalitě
o další bytové domy a pozemky
pro výstavbu rodinných domů.
Územní studie má sloužit jako
podklad pro územní přípravu
obytné zóny, napojení na technickou infrastrukturu a stanovení závazných linií a doplňujících
či doporučených tras inženýrských sítí a komunikací při sledování ekonomie jejich realizace. Týká se území 6,4 ha na
západním okraji Soběslavi (viz
urbanistická studie).
Město studií reagovalo na velký
zájem
o
rozvoj
bydlení
v Soběslavi. Vyhotovena byla
v lednu 2021 zejména kvůli
bytovým domům BD 01, 02, 03,
06 a 07, kde má město pozemky
ve svém vlastnictví. Celkové řešení pak představuje cca 17 stavebních parcel rodinných domů
a v jižních partiích 7 bytových
domů. „Nechali jsme zpracovat
návrh, jak by typový bytový dům
mohl vypadat,“ uvedl k tomu starosta města Ing. Jindřich Bláha,
který zároveň vyvrátil fámu, že
by se mělo jednat o ubytovny pro
zahraniční pracovníky. „Budou
zde standardní byty pro lidi, kteří v Soběslavi budou chtít bydlet
a pracovat.“
Zbylé pozemky pro bytové
domy BD05, BD04 a rodinné
domy nejsou majetkově vypořádané a budou vyžadovat výkup
pozemků, směnu nebo jiná řešení. Bude se tedy jednat o běh na
delší trať.
Ve studii byly také doplněny
dvě nové lokality veřejného
www.musobeslav.cz

prostoru na místech dnešní náletové zeleně keřů
a stromů západně a východně od ulice ke kotelně. Plocha jižně od Mrázkovy ulice je upravena
o nové pěší komunikace. Dále jsou navrženy
dvě větve obousměrné místní komunikace A a B
s oboustranným chodníkem. Stávající ulice (větev C) ke staré kotelně má jednostranný chodník
jako její severní část.
Pro všechny nové bytové domy jsou ve studii
navrženy odstavné plochy vozidel dle předpokládaného počtu obyvatel a bytových jednotek.

Parkování a odstavování vozidel u rodinných
domů bude řešeno na jejich pozemcích. Kontejnery pro separovaný odpad jsou umístěny na
stávajících stanovištích sídliště Svákov a má
dojít k jejich rozšíření. Studie se dále zabývá
návrhem zasíťování, tj. rozvody elektřiny, plynu, vody, kanalizace, tepla a veřejného osvětlení. Podrobné informace k ÚS Svákov veřejnost
nalezne na internetové adrese: www.musobeslav.cz /urad/uzemni-planovani/uzemni-studie-sobeslav. 			

Parcely pro
rodinné domy
Větev A

Větev C

Mrá

Větev B

zkov

a ul.

Pivnice
U Mrtvoly

Mráz

kova
ul.
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ANKETA MEZI ZASTUPITELI
O bydlení v Soběslavi je velký zájem, o čemž svědčí i časté inzeráty na byty či rodinné domy. V souvislosti s Územní studií Svákov a plánovanou rekonstrukcí Mrázkovy ulice jsme se na rozvoj bydlení zeptali také zastupitelů, kteří odpovídali na otázku:
„Velkým tématem v Soběslavi, obdobně jako v jiných městech, je rozvoj bydlení. Jakým způsobem byste jej navrhoval/a řešit?“
Opovědi se dočtete na straně 8 - 10.

8

Mgr. Petr Lintner

Mgr. Alena Krejčová

Rozvoj bydlení musí jít ruku v ruce s nabídkou pracovních
míst. Velký potenciál pro desítky nových bytů má v Soběslavi
území v okolí Mrázkovy ulice. V současné době však situace z důvodů prudce rostoucích cen a nedostatku stavebního
materiálu pro nové stavby není příznivá. Negativně působí
i pozastavení rozvoje průmyslové zóny. Bez investorů, kteří
podpoří rozvoj bydlení svých zaměstnanců, bude do budoucna výstavba problematická. Při budování nových bytových
domů bych doporučoval projekty s maximální energetickou
soběstačností. Velkým tématem by mohlo být i budování
podzemních garáží, ovšem s výrazným dopadem na celkovou
cenu domů a bytů. Je potřeba brát také v úvahu současnou
situaci na hypotečním trhu a finanční možnosti obyvatelstva.
Při současném spíše klesajícím počtu obyvatel není rozumné zvětšovat zastavěnou plochu města do okolních zelených
ploch a neúměrně tím navyšovat do budoucna náklady na
veškerou infrastrukturu. Cílem by spíše mělo být stoprocentní
využití stávajícího bytového fondu v centru města a v dalších
zastavěných částech a jeho případná obnova a modernizace.

Rozvoj bydlení je důležité řešit v kontextu s plánem rozvoje města.
K tomuto tématu bych přistoupila koncepčně, neboť je to
dlouhodobý cíl. Je důležité nejprve provést sběr dat. Navrhla bych provést analýzu potřebnosti ze strany občanů,
sběr dat ohledně obsazenosti bytů a domů na našem území a zároveň řešila všechny možnosti, které nabízí územní
plán pro rozvoj bydlení. Nasbíraná data je důležité analyzovat a připravit návrhy na využitelnost a řešení.
Samozřejmě vždy je důležité znát zakázku a hledat cesty
k dosažení cíle. Cest může být několik, stejně jako navržených řešení. Neopominutelnou součástí je kontext s legislativou, možnostmi města a dalšími okolnostmi. Nedílnou
součástí je i otázka možnosti financování.
Naše město v současné době nabízí základní vybavenost
pro kvalitní život i mladých lidí a rodin s dětmi, kteří jsou
potenciálem právě pro jeho rozvoj. Potřebujeme podpořit
růst obyvatel v našem městě, aby celková nákladovost jeho
„života“ byla efektivní. To je důvod, proč vnímám otázku
bydlení jako jednu z velmi důležitých témat, kterou je potřeba se intenzivně zabývat.

Ing. Iveta Matějů

Mgr. Pavel Lintner

Soběslav aktuálně velice trápí velký nedostatek bytů. Vhodnou cestu k řešení tohoto problému vidím ve výstavbě bytových domů v příhodné lokalitě. Zde je ovšem nutno přiznat,
že se jedná o běh na poměrně dlouhou trať.
Prvním nezbytným článkem v celém procesu je příprava
podmínek pro výstavbu bytových domů. Toto se děje ve formě územního plánu, který schvaluje zastupitelstvo města.
Dalším stupněm je pak problematika samotného vlastnictví
vhodných pozemků, z nichž bohužel jen část vlastní přímo
město; ostatní majitelé jsou obvykle soukromé osoby, které nemusí vždy s prodejem souhlasit. To samo o sobě může
výstavbu ve vybrané lokalitě podstatně zkomplikovat, popř.
přímo znemožnit. Pokud se úspěšně překoná tato překážka,
může být teprve zahájena samotná výstavba.
Tu může zajistit buď přímo město, nebo soukromý investor.
V případě města by se ovšem jednalo (s ohledem na ceny
stavebních materiálů a prací) o značnou investici, která by
bez vhodného dotačního titulu zatížila městský rozpočet na
mnoho let, přičemž by se pravděpodobně neobešla bez (alespoň krátkodobého) zadlužení města. Proto bych se osobně
přikláněla spíše k variantě soukromého investora - zde je
ovšem nutno velice pečlivě nastavit případné podmínky. Pokud by například město mělo v úmyslu prodat vybranému investorovi vhodné pozemky, měly by v případné smlouvě být
zakotveny jasné záruky - tedy především co, kdy a za jakým
účelem se postaví. V opačném případě by se totiž mohlo stát,
že město bude opakovat své předchozí chyby, které vznikly
při prodeji pozemků v lokalitě dnes známé jako „Průmyslová
zóna“. A to jistě nikdo z nás nechce.

Zajištění rozvoje bydlení v Soběslavi spatřuji ve dvou hlavních rovinách – ve vybudování nových bytových domů
a v individuální výstavbě rodinných domů. Těmto záměrům
vychází město vstříc přípravou vhodných pozemků včetně
vybudování potřebných inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. Výstavbu bytových domů plánujeme u Mrázkovy
ulice, pro rodinnou výstavbu aktuálně připravujeme další část
území u bývalé centrální kotelny. Velký potenciál pro rodinné
bydlení má také území mezi současnou železniční tratí a obcí
Klenovice.
V důsledku vysoké inflace, rostoucích úrokových měr bank
i samotného růstu cen nemovitostí se stává stále větším
problémem finanční dostupnost vlastního bydlení. Pro řadu
jednotlivců i rodin je jedinou dostupnou variantou bydlení
nájemné. Protože není ve finančních možnostech města investovat výstavbu všech plánovaných bytových domů, považuji
za nutné, aby jejich část byla financována i z jiných zdrojů
– např. prostřednictvím bytových družstev nebo developerů. Dle mého názoru je také velmi vhodné, aby se výstavby
a následného pronajímaní bytů účastnili velcí zaměstnavatelé, kteří v Soběslavi působí, případně budou působit v rámci
rozšiřování průmyslové zóny.

www.musobeslav.cz

Názory
Ing. Petr Král

Ing. Jiří Klíma

Zabývat se až těsně před koncem volebního období otázkou
řešení bydlení v Soběslavi je tak trochu s křížkem po funuse.
Stávající vedení města mělo v minulosti dost času k hledání
řešení. Nyní je situace mnohem obtížnější. Ceny bytů stoupají, novou výstavbu omezuje inflační vývoj cen materiálu, který znemožňuje vytvoření smysluplné kalkulace. Bezpečnostní
situace a její nepředvídatelný další vývoj včetně doznívání
zdravotních rizik také není pobídka k výstavbě. Situaci akceleruje i příliv běženců z Ukrajiny a jejich současné i budoucí
potřeby bydlení. Lze předpokládat, že podstatná část jich tu
zůstane a prohloubí nedostatek bytů.

Sehnat bydlení v Soběslavi je dnes nelehký úkol. Důsledkem
toho přicházíme o mladé lidi a město stárne. Počet obyvatel v Soběslavi trvale klesá, za 10 let o 351 a průměrný věk
obyvatel naopak roste, za 10 let o 2,3 roku.

V bytové výstavbě v České republice převažuje výstavba bytů
do soukromého vlastnictví (rodinné domy, společenství vlastníků a pod.) Podle statistik mají kupující zájem spíše o malé
byty 1+KK či 2+KK, které pak často pronajímají. Městu zůstává úloha zejména v oblasti sociální.
Nyní by se město mělo soustředit na přípravu budoucí
výstavby. Přípravu jak po stránce vytváření územního plánu,
a po stránce technické přípravy budoucích stavebních ploch.
Příprava by měla zahrnovat i hledání vhodných partnerů pro
výstavbu. Slovo partnerů zdůrazňuji. Výstavba ve městě
by měla být podle potřeb města nikoliv ve vleku investora.
Nemělo by se zapomínat ani na družstevní výstavbu, která
se v Čechách začíná znovu probouzet. Vznik družstevních,
spolkových a jiných alternativních forem výstavby by město
mohlo iniciovat.

Jan Černý
Zásadním problém je cena bytů a bydlení obecně. Jde o nejdůležitější, ale zároveň nejdražší věc, kterou člověk může vlastnit.
Ceny nemovitostí jsou v řádech mil. Kč, a to je pro mnoho lidí
nedostupné. Pokud už dosáhnete na hypotéku, čeká vás závazek na mnoho let dopředu. Část lidí nemá se svými příjmy šanci
vlastnit byt nebo dům. Jedna z cest je pronajmout si městský byt,
kde mohou být nižší ceny nájemného, než je běžné. Soběslav
v minulosti z různých důvodů část bytů rozprodávala, a je logické, že město nemůže vyhovět všem zájemcům.
Jednou z možností by bylo postavit nový městský bytový dům.
Ceny stavebních prací i materiálu ale stoupají a při větším bytovém domu, např. o 30 bytech, by se jednalo o cca 100 mil. Kč,
což by značně zatížilo městský rozpočet. Proto by bylo nutné využít dotační tituly pro výstavbu bytů pro nízkopříjmové skupiny,
především na startovací byty. Startovací byt je primárně určený
pro mladé rodiny nebo svobodné žadatele, kteří zde budou bydlet několik let a časem si najdou vlastní bydlení.
Druhou možností je využít soukromých investorů a jejich aktivní vyhledávání ze strany města. Zde může město podporovat výstavbu bytových domů přípravou infrastruktury. Zároveň
musí vyžadovat, aby v lokalitách výstavby nedošlo k negativním vlivům na okolí, např. likvidace zeleně kvůli výstavbě nebo
poddimenzované parkování. V současnosti jsou možné lokality
na výstavbu rodinných a bytových domů vytipovány, namátkou
zmíním oblast Pod Klenovicemi, sídliště Svákov anebo lokalitu
po dostavbě železničního koridoru Na Ohradách. S výstavbou
nových domů jsou spojeny samozřejmě i další vedlejší výdaje
jako nutné rozšiřování služeb (např. kapacita školských zařízení,
rozšíření zdravotnické péče a budování dopravní infrastruktury).
Nejde tedy jen řešit aktuální situaci, ale je potřeba přemýšlet,
jaký bude vliv výstavby za 10 - 20 let.
www.musobeslav.cz

Realitou je, že městských bytů je málo a jsou v nedobrém stavu. Rodiny potřebují větší byty 2+1, 3+1, 4+1. Startovací byty
jsou pouze dočasným řešením pro mladé, kteří začínají spořit
na vlastní bydlení, otázku dostupnosti bydlení v dnešní složité
době neřeší.
Přikláním se k názoru, že město má podporovat výstavbu
nových bytových domů. Se zájmem jsem proto četl studie
výstavby bytů při sídlišti Svákov. Takový projekt se jistě neobejde bez soukromého investora a klíčové bude vyjednat
oboustranně výhodné smluvní podmínky, které budou garantovat vznik bydlení pro rodiny, nikoliv ubytoven pro agenturní
dělníky. Rozhodně nesmíme zapomenout s investorem řešit
možnosti parkování u bytových domů, ideálně v podzemních
garážích bytových domů.
Dále je třeba připravovat podmínky pro výstavbu nových
rodinných domů. Parcely pro výstavbu k sehnání aktuálně
nejsou. V rámci studie je vytipováno cca 20 aktuálně nezasíťovaných parcel, na ostatních lokalitách ještě roste pšenice
a kukuřice. Město prodávalo připravené parcely naposledy
v polovině roku 2019. Situaci nyní dále komplikuje dostupnost peněz. Průměrná sazba hypoték se šplhá k 5 % a nárůst
cen stavebního materiálu je rapidní.
Snaha o zvýšení nabídky bydlení a zpracování studie je správný a potřebný krok, bohužel přichází „s křížkem po funuse“.
Nemohu se ubránit dojmu, že potenciál minulých let nebyl pro
rozvoj bydlení v Soběslavi dostatečně využit. Přípravu parcel
(výkup pozemků, zasíťování a prodej) je třeba zrychlit, plánovat kontinuálně, protože kdo je připraven, není překvapen…
Ing. Jindřich Bláha
Bydlení je velkým tématem v celé České republice. Sehnat
byt nebo pozemek na stavbu bytového domu v Soběslavi
je v posledních letech velký problém, především pro mladé lidi. Město v současné době připravuje studii bytových
domů na sídlišti Svákov, kde je také prostor pro výstavbu
rodinných domů, nejsou ale majetkově vypořádány všechny
pozemky.
S opuštěním stávající železniční trati po zprovoznění nového koridoru se uvolní pozemky pro bytovou výstavbu
Na Ohradách a v území směrem ke Klenovicím. Na obě
lokality má město zpracovány jednoduché studie. V nejbližších letech bude potřeba věnovat bydlení velkou pozornost.
Rozhodujícím faktorem je dotační politika státu v oblasti
bydlení, neboť město nemá dostatek vlastních finančních
prostředků na výkupy pozemků, stavbu inženýrských sítí
a potřebné infrastruktury.
Důležité je také zapojení vlastníků pozemků, případně
soukromých investorů.
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Názory / Zprávy z města
Bc. Miloš Bučinský
Bydlení, respektive jeho dostupnost, je spolu s dostupností
zaměstnání zásadním ukazatelem určujícím budoucí rozvoj
města. Že je u nás v Soběslavi s dostupností bydlení něco špatně,
je zcela jasné ze dvou důvodů: 1) Dlouhodobý úbytek obyvatel kdy jich v Soběslavi ubude cca 40 ročně, 2) Téměř nulová bytová
výstavba a nedostatek stavebních parcel v posledních letech.
Řešení vidím v nastartování výstavby. Město se musí soustředit
na výkup pozemků vhodných k bydlení. Územních studií máme
dost – v okolí sídliště Svákov, Na Ohradě, u letiště či obří lokalitu
pod Klenovicemi. Značný potenciál rozvoje je i v okolí Chlebova.
Výše zmíněné lokality ale většinou nejsou v majetku města, což
vzhledem k vzrůstajícím cenám pozemků není dobrá zpráva.
Město musí pozemky začít intenzivně vykupovat a PRŮBĚŽNĚ
je uvolňovat pro výstavbu rodinných domů. Současný stav, kdy v
roce 2019 vzniklo pouhých 6 stavebních parcel, má za následek
nejenom jejich nedostatek, ale i růst cen, kdy se 850 m2 prodává
za téměř 1.5 milionu korun.S dostupností bytů je to podobné.
Musíme si přiznat, že Soběslavi chybí moderní bytová zástavba.
Při dnešních cenách vidím jako ideální řešení výstavbu bytových
domů ve spolupráci s místními podnikateli či jako developerský
projekt. Zajímavým trendem, který opět získává na popularitě, je
financování bytových domů pomocí družstevního bydlení.
Snadné to není ani s nájemním bydlením. Seznam žadatelů
o městský byt má za následek dlouhé, až 20leté čekací lhůty.
Město pro nájemní bydlení nevyužívá všechny své kapacity,
byty raději prodává. I proto jsem v posledních letech nepodpořil
prodej bytů Na Ohradě do osobního vlastnictví.

Údržba zeleně v Soběslavi

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
V rámci pravidelné péče
o zeleň město prostřednictvím odborné firmy zajistilo
provedení výchovného, zdravotního a udržovacího řezu
na výsadbách realizovaných
městem. V měsíci dubnu
došlo k provedení náhradní
výsadby z tisu a tavolníku
za odstraněné porosty v parku v ulici U Nového rybníka, rovněž bude vysazeno
pět kusů dřevin v ulici Lesní. V ulici 28. října v areálu
školní jídelny byl v březnu
proveden zdravotní řez a instalace vazeb u sedmi kusů
lip z hlediska bezpečnosti.
V nejbližším období bude
proveden bezpečnostní řez
pěti kusů lip v prostoru jídelny praktické školy, tři kusy

lip v Lužnické ulici, lípy
u areálu GZ Média a několika dřevin v areálu letního
koupaliště.
V květnu budou na náměstí
Republiky na již tradičních
místech instalovány čtyři
velké a tři malé květinové
pyramidy a sloupy veřejného osvětlení budou osazeny květníky s barevnými
muškáty.

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem
Irena Klečatská, FO MěÚ Soběslav
Vážení rodiče,
měsíc květen je čas zápisů dětí k předškolnímu
vzdělávání. Na mateřských školách zřizovaných městem Soběslav budou zápisy probíhat
po dohodě se zřizovatelem v době od pondělí
2. května do středy 4. května 2022.
Zákonný zástupce má právo umístit své dítě
přednostně do spádové školy, a to na základě
věku dítěte. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. Na přijetí dítěte
mladšího tří let nevzniká právní nárok.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou pěti let.
V případě, že zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do
výše 5 000 Kč.
K zápisu do mateřské školy je potřeba podat
žádost, kterou je možno přinést již vyplněnou
(ke stažení na webových stránkách škol) nebo je
možno ji vyplnit přímo v mateřské škole.
Pro zápis k předškolnímu vzdělávání je nezbytné lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte, výjimku tvoří děti s povinným předškolním
vzděláváním, které mají nárok na přijetí i v případě nedoložení potvrzení.
Zákonný zástupce dítěte si může vybrat i jinou
než spádovou mateřskou školu, která má volnou
kapacitu. Ředitelka školy postupuje dle předem
schválených kritérií, přičemž upřednostňuje děti s povinným předškolním vzděláváním
a děti s právem přednostního přijetí. Proti roz-
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hodnutí o nepřijetí je možné se písemně odvolat.
Předškolní vzdělávání lze plnit i jinými způsoby. V odůvodněných případech si mohou zákonní zástupci zvolit, že dítě bude vzděláváno
individuálně, tedy bez pravidelné denní docházky do mateřské školy (například doma či v lesní
mateřské škole nezapsané ve školském rejstříku). Ředitelka mateřské školy při tomto způsobu vzdělávání doporučí zákonnému zástupci
dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno,
a mateřská škola pak ověří úroveň osvojování
očekávaných výstupů. Zákonný zástupce dítěte
je povinen účast dítěte u tohoto ověření zajistit.
V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání a práva na přednostní přijetí do mateřské školy od určitého věku má obec
povinnost zajistit podmínky pro předškolní
vzdělávání těchto dětí. Zřizovatel mateřských
škol v Soběslavi vymezil obvod spádových
mateřských škol Obecně závaznou vyhláškou
č. 3/2019. Školský obvod určuje, do které školy
dítě „patří“ a má upřednostněno přijetí. Zákonní
zástupci si však mohou pro své dítě vybrat i jinou než spádovou mateřskou školu.
Školský obvod spádových mateřských škol:
Mateřská škola DUHA Soběslav, Sídliště Míru
750 a Mateřská škola Soběslav, Nerudova
711 jsou spádové školy pro celé území města
Soběslavi a obce Borkovice, Dírná, Dráchov,
Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř, Zálší
a Zvěrotice.
Bližší informace získají zákonní zástupci na
ředitelství mateřských škol.

Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750
sídlo: Sídliště Míru 750, Soběslav III,
392 01 Soběslav
ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová
www.msduhasobeslav.cz,
tel.: 381 524 740
Zápis: pondělí 2. května a úterý
3. května od 8.00 do 11.00
a od 14.30 do 18.00 h; středa
4. května od 8.00 do 11.00 h
Mateřská škola Soběslav, Nerudova
711
sídlo: Nerudova 711, Soběslav II,
392 01 Soběslav
ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
Zápis: pondělí 2. května a úterý
3. května od 8.00 do 12.00
a od 14.00 do 16.00 h; středa
4. května od 8.00 do 12.00 h

ilustrační foto
www.musobeslav.cz

Zprávy z města / Společnost

Zubní ordinace bude otevřena v květnu
redakce
Termín otevření zubní ordinace
paní MUDr. Veroniky Kloučkové
na Poliklinice Soběslav byl odložen na 2. května z důvodu jednání
s pojišťovnami. Registrační kapacita již byla naplněna.
Svou žádost dle V. Kloučkové zaslalo 3 000 lidí, přičemž rozhodujícím kritériem pro přijetí byl čas
došlého e-mailu. Přijato bylo 1 000
žádostí, všechny byly doručeny

během 1 minuty a 14 vteřin po půlnoci. Registrovaným pacientům
přišel potvrzující e-mail.
Přijatí pacienti se mohou již nyní
objednávat na tel. 777 221 062
od 8 do 15 hodin.
Ordinace momentálně nepřijímá
nové pacienty, případné změny
v budoucnosti paní Kloučková
zveřejní na svých webových stránkách. Aktuální informace sledujte
na www.zubniordinace.net.

Pozvánka na seminář

„Kotlíkové dotace
pro domácnosti s nižšími příjmy “

5. 5. 2022 od 16:00 hodin
KD Soběslav (malý sál, 1. patro)
Jirsíkova 34, Soběslav
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami
získání dotace na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž
provoz je od 1.9.2022 zakázán. Informace budou
prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského
kraje, kteří budou kotlíkové dotace pro domácnosti
s nižšími příjmy přímo administrovat.

ilustrační foto

Karel Jonáš a první noviny v Soběslavi
PhDr. Jiří Cukr, Státní okresní archiv
České Budějovice
Začátek května, to je přesně sto let od úmrtí
Karla Jonáše. Jméno této kulturní osobnosti
dnes už nikomu nic neřekne, ale ve své době
to byl jeden z nejvýznamnějších českých
novinářů. Přes různé regionální redakce
se v roce 1906 dostal na pozici šéfredaktora
deníku Venkov, ústřední tiskoviny agrární
strany. S úspěchy se prosadil také jako prozaik, básník a dramatik, jehož díla byla
z dnešního pohledu sice průměrná, ale oblibu
u tehdejší společnosti si našla, a některá se
dočkala i rozhlasového uvedení. Krátce zasedal také v parlamentu (Národním shromáždění) nové Československé republiky, kde hájil
zájmy agrárníků.
Svou profesní kariéru začínal Karel Jonáš
jako dvacetiletý mladík právě v Soběslavi,
a proto si jeho působení ve městě připomeňme trochu více. Přesídlil sem na jaře 1885,
když rok předtím odmaturoval na Gymnáziu
v Hradci Králové. Jinak pocházel z východočeského Heřmanova Městce, kde se narodil
16. ledna 1865.
V Soběslavi se rozhodl živit jako redaktor
a vydávat noviny s názvem Hlasy od Lužnice. Jejich první číslo vyšlo 16. června
1885. Představovaly typickou maloměstskou
tiskovinu své doby, která obsahovala zprávy
z místa a okolí, rubriky o hospodářství a písemnictví, inzeráty řemeslníků a živnostníků,
a nedílnou součástí byly literární příspěvky
(povídky, fejetony). Jednalo se o první tiš-
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těné noviny, které v Soběslavi vycházely.
A navíc se málokteré české město srovnatelné
velikostí mohlo vlastní tiskovinou tehdy vůbec pochlubit. Osmdesátá léta 19. století byla
ještě obdobím, kdy se pravidelné tiskoviny
prosazovaly především v největších a nejvýznamnějších městech.
Ambiciózní Jonáš začal od května 1886
v Soběslavi vedle Hlasů vydávat překvapivě
ještě další titul, který pojmenoval Choustník.
Obě periodika se příliš neodlišovala a vzájemně se doplňovala. Jednalo se o čtrnáctideníky, vycházející na střídačku. Choustník
i Hlasy od Lužnice spojovalo nejen jméno
redaktora a vydavatele, ale také tiskárna (Jan
a Karel Nedvídkovi z Tábora), sídlo redakce
(Jonášův byt), náklad (500 ks), cena za jeden
výtisk, rozměry nebo obsahová náplň a totožný podtitul (časopis pro zábavu a poučení pro
zájmy obecné i společenské).
Stejná ovšem zůstávala k nelibosti Jonáše
i špatná platební morálka předplatitelů. Několikrát si na ni stěžoval přímo na stránkách
svých novin a vyzýval k uhrazení částek.
Příliš vlídné k němu nebylo ani prostředí
Soběslavi, zvlášť když tu a tam publikoval
zprávu o nějakém nešvaru. Možná mu škodilo i jeho temperamentní chování, jadrná
mluva a mladistvá troufalost. O jedné zábavě
ochotníků napsal, že na ní účastníci „chtějíce
se pomstíti dokonale na našem listě – spáchali ním ve veřejné místnosti čin tak hnusný,
tak zvířecí, že nesmíme se – abychom nepropadli konfiskaci pro rušení mravopočestnosti
– o něm ani zmiňovati.“ Jaká zvěrstva se

onoho večera s Jonášovými novinami udála,
nevíme. Víme ale, že sám byl ochotnického
spolku členem.
Nepříjemné zkušenosti s lidmi a vcelku neúspěšná vydavatelská činnost přiměly mladého redaktora k činům. Nejprve zcela ukončil
vydávání Choustníku (vyšlo pouze 16 čísel)
a vydávání Hlasů od Lužnice svěřil v lednu
1887 účetnímu městské spořitelny Josefu
Bergrovi, se kterým dříve spolupracoval při
přípravě spořitelního kalendáře. Krátce nato
opustil soběslavský byt, který měl pronajatý
v Táborské ulici od židovského obchodníka
Zimmera, a přestěhoval se do Jindřichova
Hradce. Ve městě nad Vajgarem se znovu
pokusil prorazit s vlastní tiskovinou (Hlasy
z Jindřichova Hradce), ale ani tentokrát nebyl úspěšný a již v dubnu 1887 pokračoval
na další štace. Přes zastávky v Brně, Mladé
Boleslavi, Českých Budějovicích a Plzni
nakonec zakotvil v Praze, kde také v noci
z 1. na 2. května 1922 zemřel.

Karel Jonáš (1865–1922)

11

Společnost / Kultura a volný čas

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
• Adam Lang
• Jan Šonka
• Daniel Drábek
Nově narozeným občánkům
přejeme, aby žili šťastně
a svým rodičům dělali jen
samou radost!

Úmrtí:
• Danuše Kabešová
• Blanka Kleňhová
• Mária Míková
• Marie Maninová
• Jiřina Volfová
• Božena Široká
• Bedřich Krátký
• Alena Kubartová
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Čas prý rány zhojí,
ale to je pouhé zdání.

Žádný čas vaši
ztrátu nenahradí!

Dne 27. května 2022
uplynou dva smutné roky,
co nás opustil náš
milovaný tatínek, dědeček
pan Josef Veselý
z Klenovic.
Nikdy na Tebe, tatínku,
nezapomeneme.
S láskou a úctou stále
vzpomíná dcera Alena
a syn Josef s rodinami.

Dne 12. 5. 2019
nás opustila paní
Anna Drsová
a 12. 5. 2018 také
její syn pan
Josef Drs.
Vy, kteří jste je znali,
věnujte jim tichou
vzpomínku.
Vzpomíná rodina
Čížkova.

Dne 28. 4.
to byly 3 roky,
co nás navždy opustila
naše milovaná manželka,
maminka, babička
a prababička
Helena Novotná.
Dne 24. 5. by oslavila
83. narozeniny.
S velkou láskou
a vděčností vzpomíná
zarmoucená rodina.

Odešli, jak si osud přál,
ale v našich vzpomínkách žijí
dál: pan Augustin Wortner
(† 2. 11. 2001)
a paní Jiřina Wortnerová
(† 9. 5. 2002).
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 14. 5. uplyne rok
od úmrtí mého manžela
Richarda Goldsteina.
Kdo jste ho znal,
vzpomeňte, kdo miloval,
nezapomeňte.
Vzpomíná manželka
Hana, syn Richard
a dcera Diana.
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Jarní jarmark se vrátil na náměstí i s kulturním programem
Michaela Pimperová
Po dvouleté odmlce se na náměstí Republiky do Soběslavi vrátil jarmark. Město
Soběslav spolu s kulturním
domem a Diakonií Rolnička
připravilo celodenní kulturní
akci.
Jarní jarmark proběhl v neděli 10. dubna na náměstí Republiky a zájemci ho
mohli navštěvovat po celý
den. Připraveno bylo více
než 30 stánků s rozmanitým
jarním a velikonočním zbožím. Mezi prodejci měly své
místo i neziskové organi-

zace ze Soběslavi, střední
odborné učiliště nebo Dětský domov Radenín. Připraven byl celodenní program
pro děti včetně dvou koncertů. Dopoledne na náměstí
zahrála kapela Staropražští
pardálové, v jejím podání zazněly staré lidové a pražské
písně. Na odpoledním koncertě je vystřídalo pět dam z
kapely Lakomá Barka z Českého Krumlova.
Návštěvníci se občerstvovali
u několika stánků, od kterých
voněl bramborák, klobásy
nebo sladké palačinky. Točily se velikonoční a jarní spe-

ciály ze Soběslavského pivovaru a pivovaru Obora.
Infocentrum mělo v neděli
výjimečně otevřeno a návštěvníci tak mohli zhlédnout
výstavu malíře Tomáše Rybičky, který své obrazy namaloval hlavou.
Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům a zaměstnancům Správy města Soběslavi, kteří významně pomohli
s materiálním a technickým
zázemím akce. Rolnička také
děkuje klientům ze Senior
domu, kteří věnovali do Kola
štěstí dárky, které sami ušili.

www.musobeslav.cz

Kultura a volný čas
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT, ČT, PÁ		

9 – 11 12 – 15

Pravidelné akce:
Pondělí		
		
Úterý 		
		
Středa 		
Čtvrtek		
Pátek . 		
Neděle 		

17.00
18.00
16.00
17.00
15.30
8.45
19.00
15.00

Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
Rybáři (lichý týden)
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Jóga
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Jóga 50+
Soběslavská chasa mladá
DS Chvalovský

Program:
Po 2. 5. 			
17.00
O nezbedném skřítkovi
LS Kašpárek a kamarádi, loutková
pohádka, vstupné dospělí 30 Kč
a děti 20 Kč
Út 3. 5. 		
9.00
Univerzita třetího věku, malý sál
St 4. 5. 			
19.00
Zdeněk Izer - „Na plný coole“
zábavný pořad, velký sál, vstupné 350
Kč
Čt 5. 5. 			
16.00
Seminář – Kotlíkové dotace pro
domácnosti s nižšími příjmy, malý sál
Ne 8. 5. 			
17.00
Koncert - Swing Band Tábor

Připravujeme na červen:
čtvrtek 2. 6. 		
17.00
O pyšné žirafě,
Divadlo Matýsek, pohádková zahrátka v KD
čtvrtek 9. 6. 		
17.00
O rybce Šupince,
Divadlo Okýnko, pohádková zahrátka v KD

Letní kina v Soběslavi

promítání zahájeno
13. června

promítání zahájeno
16. června

Kino Soběslav,
dvorek

Terasa městské
knihovny

www.musobeslav.cz

na náměstí (v případě nepříznivého
počasí v KD)
Po 9. 5. 			
17.00
O nezbedném skřítkovi
LS Kašpárek a kamarádi, loutková
pohádka, vstupné dospělí 30 Kč
a děti 20 Kč
So 21. 5.
9.00 – 9.30
Pochod za strašidýlkem Doudlem,
start u Hlásky
Pá 27. 5. 		
Vzkříšení
OS Chvalovský,
divadelní hra,
park u Hlásky

21.00

Taneční kurzy 2022

JÓGA 50 PLUS
Trápí Vás bolavá záda?
Máte ztuhlé klouby a svaly?
Rádi byste se naučili
správně dýchat?
Přijďte na lekce jógy
každý čtvrtek do KD
Soběslav od 8:45 do 9:45.
S sebou si prosím přineste
podložku a deku.
Pro bližší info volejte
na tel. 731 584 824.
Kristýna Topinková

Taneční kurzy povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Zahájení kurzu a první lekce
proběhne v sobotu 3. září od 18 hodin.
Kurzovné je 1 700 Kč (8x sobota od
18 – 21 hod., 2x neděle od 14 - 17 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček
18 – 23 hod. tj. celkem 12 lekcí!).
Můžete se těšit na kurz stolování (není
povinný, a je tak hrazen zvlášť).
Přihlášky jsou pouze na webovém
formuláři – www.kdms.cz (odkaz
- Taneční).
Bližší informace na tel. 724 378 898
nebo v kanceláři KD.
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Kultura a volný čas
Daniel Abazid,
vedoucí
Blatského muzea
ZVEME VÁS DO NAŠICH
OBJEKTŮ!
Od 30. 4. jsou denně kromě
pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00) přístupné soběslavské
stálé expozice i první výstavy
v Rožmberském i Smrčkově
domě a vstup už není spojen
s žádnými protiepidemickými
opatřeními. Do muzea zveme
i ukrajinské uprchlíky, kterým
nabízíme vstup zdarma. Nové
expozice ve Weisově domě
ve Veselí nad Lužnicí právě instalujeme, jejich otevření plánujeme na 23. 6., tzn. v předvečer
Veselských slavností.
KERAMIKA NA TÉMA
PÍSNĚ UŽ KONÍČEK
PÁDÍ…
VE SMRČKOVĚ DOMĚ
Po dvouleté pauze způsobené
koronavirovou epidemií se do
programu muzea vrátila tradiční
výstava keramiky, kterou vytváří děti i dospělí v soběslavské
pobočce DDM Tábor pod vedením Jany Povondrové. Inspirovat se při tom tentokrát nechali
písní Už koníček pádí, která
v 60. letech patřila k největším
hitům Waldemara Matušky. Jedná se o již 16. prezentaci místních keramiků, teprve podruhé se však koná ve Smrčkově
domě. Výstavu můžete navštívit až do soboty 28. 5.
SAVCI TÁBORSKA
A MÝVAL JAKO EXPONÁT
ROKU V ROŽMBERSKÉM
DOMĚ
V Rožmberském domě bude
ještě po celou letošní návštěvnickou sezónu k vidění atraktivní přírodovědná výstava Savci
Táborska, připravená v loňském

roce. Prostřednictvím textů,
fotografií a exponátů představuje všechny druhy savců žijící na území okresu Tábor. Pro
bližší zájemce o faunu regionu
je k dispozici stejnojmenná kniha z pera Miloše Anděry a Petra Zbytovského, kterou jsme
přihlásili i do soutěže Gloria
musaealis v kategorii nejlepších
muzejních publikací roku 2021.
Výstavu tentokrát tematicky
doplní také prezentace našeho
letošního exponátu roku, jímž
je mýval severní. Ten je nejen
oblíbeným zvířetem chovaným
v zoologických zahradách, ale
také nově doloženým druhem
savčí fauny Táborska. V přírodě jde ale o nepůvodní a invazně se šířící druh a jako takový
je eliminován myslivci. Právě
od nich jsme získali preparáty,
které budou v muzeu k vidění
během celé návštěvnické sezóny. Savcům bude věnována
i letošní 10. noc v Blatském
muzeu, kterou s podtitulem
„netopýří“ chystáme na 11. 6.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Od konce dubna až do začátku
června proběhne v rámci exkurzního cyklu Přírodou krok
za krokem na různých místech
Táborska několik tradičních
jarních ornitologických akcí
zaměřených na pozorování
a většinou i na odchyt a kroužkování ptáků. Aktuální program
najdete na internetových stránkách www.blatskemuzeum.cz
v oddíle Exkurze.
Přijďte se podívat!

Soběslavský kulturní kalendář

Michaela Pimperová

Infocentrum města Soběslavi vydalo Soběslavský kalendář akcí
na květen až září 2022. Kultura a společenský život se vrací
po dvouleté odmlce do Soběslavi a kalendář Vám tímto nabízí
kompletní přehled akcí, výstav, setkání nebo program kina.
Tištěný kalendář si můžete zdarma vyzvednout v infocentru, městské knihovně, kinu, kulturním domě a v Blatském muzeu.
14

www.musobeslav.cz

Soběslavské školy informují
Kolektiv
školy

Duhové okénko
V měsíci dubnu byla v Městské knihovně
Soběslav k vidění naše výstava „Učíme
se v zahradě“ aneb Zahrada sedmi barev
ožívá. Výstava mapovala celou cestu,
kterou jsme zatím ušli za naší vysněnou
zahradou. Práce na zahradě v současné
době znovu probíhají, dokončujeme další
etapu realizace a těšíme se na nový vodní
prvek.
Ve školce jsme oslavili dva dny důležité
pro naši planetu, Den vody a Den Země. Už
i děti ze školky vědí, že naši Zemi je potřeba chránit a také jak voda koluje v přírodě.
Společně jsme si uklidili zahradu a okolí
mateřské školy, kam si chodí děti rády hrát.
V měsíci dubnu jsme si také připomněli
velikonoční tradice. Společně s dětmi a jejich rodiči jsme si vyzdobili vestibul školy
krásnou barevnou velikonoční výstavou.
Konec školního roku se kvapem blíží a nás

Kolektiv
školy
Děti z Hvězdičkové, Sluníčkové a Měsíčkové třídy se zúčastnily projektu „Jak funguje železnice“ a vypravily se vlakem ze
Soběslavi do Veselí nad Lužnicí a Kardašovy Řečice. Našim průvodcem byl odborník z praxe pan Kovář, který se nabídl jako
průvodce a organizátor celé akce. Vlastní
realizaci projektu předcházely činnosti ve
školce s železniční tématikou. Děti společně s panem Kovářem nakupovali jízdenky,
seznámily se s prací pokladní. Děti byly poučeny, jak se chovat na peróně i ve vlaku.
V cílové stanici Kardašova Řečice jsme si
prohlédli staré nádraží a paní výpravčí nám
ukázala starou obslužnou techniku vlaků,
kde vše fungovalo pomocí tlačítek a páček.
Děti zaujala práce výhybkáře a jen pro nás
se klikou stáhly závory. Výlet jsme ukončili ve stanici Soběslav. Zde děti viděly nově
vybudované nástupiště a velký zájem byl
o automatické ovládání vlaků. Velké nadšení, nové poznatky a spousta zážitků byly
cenné nejen pro děti, ale i pro nás dospěláky. Velké díky panu V. Kovářovi a těšíme
se na pokračování spolupráce.

čeká ještě spoustu zážitků. Všechny duhové třídy oslaví svátek maminek, pojedeme autobusem na výlet na různá zajímavá
místa a doufáme, že nám bude přát počasí
a budeme moci co nejvíce času trávit venku a učit se nejen v zahradě, ale i na louce
nebo v lese.
Těšíme se také na nové dětičky, které
přijdou k zápisu se svými rodiči už první

květnové dny. Zápisy se konají ve dnech:
2. a 3. května 2022 v době od 8.00 do 11.00
hod., v odpoledních hodinách od 14.30
do 18.00 hod. a 4. května 2022 v době od
8.00 do 11.00 hod. Více informací o zápisech a naší školce se můžete dozvědět
na našem novém webu www.msduhasobeslav.cz, sledovat nás můžete také na
Instagramu nebo Facebooku.

s prací včelaře. Naší mateřskou školu
navštívil pan Václav Řehoř, který dětem
vyprávěl o životě včel. Nechyběly názorné obrázky, přivezl s sebou různé pomůcky včelaře. Děti si vyzkoušely ochranné
včelařské kukly a některé i celý oblek. Nejvíce děti zaujaly živé včely a včelí královna. Jak je zdravý med, co je mateří kašička
a propolis? To byly nové informace pro
naše nejmenší. Děkuje panu V. Řehořovi za
velmi zajímavý výchovný program, který
si sám vedl a zapojil do něj všechny naše
předškoláky.

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic
spojených s vítáním jara. Bylo tomu i u nás
v mateřské škole, kdy jsme s předstihem na
svátek nezapomněli a připravili jsme na třídách pro děti velikonoční tvoření. Děti se s
velkou chutí pustily do vyrábění velikonočních kuřátek, slepiček, sázely osení, malovaly vajíčka a zdobily pomlázky. Všichni
jsme se těšili na velikonoční svátky. Starší
děti se seznámily i s velikonočními pranostikami. Na Velikonoční pondělí se těšili
hlavně kluci, kdy pak mohou „vyšlehat“
vrbovými pomlázkami všechny holky.

Další projektový den byl připraven pro
všechny děti z mateřské školy - seznámení
www.musobeslav.cz
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ZŠ E. Beneše

Setkání a beseda se soudcem

Mgr. Věra Štěchová

Žáci 8. a 9. tříd měli možnost setkat
se a diskutovat s Mgr. Miroslavem Jurmanem, soudcem Okresního soudu v Českých
Budějovicích, členem Soudcovské unie
ČR.
Pan soudce hovořil o právu, práci soudce, soudním řízení. Připomněl, jak a kde
právo vzniká, důležitost morální i právní
odpovědnosti každého člověka. Vyprávěl
zajímavé případy ze své soudní praxe a odpověděl na všechny dotazy, které žáci měli.
Setkání bylo zajímavé a pro všechny velmi poučné.

Městská matematická
olympiáda
Mgr. Monika Váchová

Ve středu 23. 3. 2022 se tři žáci z osmých
tříd zúčastnili 58. ročníku Městské matematické olympiády o cenu akademika Bohumila Bydžovského ve Veselí nad Lužni-

ZŠ Komenského

Vítězné rozloučení
deváťaček
Jan Holas

Děvčata z devátých a osmých tříd
se zúčastnila v úterý 5. 4. 2022
v Táboře turnaje základních škol
v košíkové. Byla to pro ně poslední možnost reprezentovat naši
školu v kolektivním sportu v tomto školním roce.
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cí. Naši školu reprezentovali skvěle. David
Hoang z 8.C obsadil 1. místo s plným
počtem bodů. Lenka Oubramová z 8.A se
umístila hned za ním na 2. místě. Barbora
Mazurkiewiczová z 8.B obsadila 9. místo
z 23 zúčastněných.
Všem třem děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

pana ředitele svoji první jedničku a drobné
dárky. Děkuji všem učitelkám a vychovatelkám za přípravu odpoledne.

Den otevřených dveří
se povedl
Mgr. Vlastimil Říha

Ve čtvrtek 17. března se v naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Přes 60 dětí
si v doprovodu rodičů a svých blízkých
mohlo prohlédnout celou školu a na trase
po škole a zahradě nazvané Zlatá cesta
pohádkami si vyzkoušet čtenářské, výtvarné, hudební, sportovní i jiné aktivity.
Během plnění snadných úkolů dětmi měli
tatínkové a maminky čas si školu pozorně
prohlédnout a promluvit si s vedením školy, s učitelkami a vychovatelkami o všem,
co je zajímalo. Budoucí prvňáčci ovládali
i interaktivní tabuli a projevili zručnost při
zhotovení jednoduchého výrobku s vychovatelkami ze školní družiny. Cesta je nakonec zavedla zpět na start, kde všechny
děti za výborně splněné úkoly dostaly od

Během turnaje odehrály naše
dívky celkem čtyři utkání, vždy
2 x 8 minut. Po sečtení všech
výsledků obsadily vynikající
1. místo, když porazily děvčata ze
ZŠ Helsinské Tábor 4 : 2, ZŠ Zborovské Tábor 12 : 6 a ZŠ Jistebnice 4 : 0. Podlehly pouze dívkám
ze ZŠ Plané nad Lužnicí 0 : 8.
Za skvělou reprezentaci školy
děkujeme těmto reprezentantkám:
L. Nejedlá, K. Viturková, A. Stiborová, K. Šimečková, A. Štefanová, K. Živná – všechny 9.A
P. Forsztáková – 9.B,
V. Balounová – 8.A

Městská matematická olympiáda

Den otevřených dveří

Obrovský češtinářský úspěch

Lukáš Lis
Každoročně pořádáme pro žáky 8. a 9. ročníků školní
kolo olympiády v českém jazyce. Děti absolvují gramatický test a píšou slohovou práci na zadané téma. Ani
letos tomu nebylo jinak. Účast ve školním kole byla
poměrně vysoká, do okresního kola mohli ale postoupit
jen dva nejlepší. Postupová místa si rozdělili žáci dvou
nejvyšších tříd, Lukáš Ježek z 9. A a Martina Příplatová
z 9. B.
Pro nemoc Martiny Příplatové odjel spolu s Lukášem
do Tábora na okresní kolo nakonec náhradník Filip Michalčík (9. A). Filip ukázal, že nebyl v Táboře jen do
počtu. Naopak všechny překvapil a ostatní žáky z jiných
škol nechal v pořadí za sebou. Tím však úspěch pro naši
školu nekončí. Hned na druhém místě se za Filipem totiž umístil Lukáš Ježek! Před přijímacími zkouškami na
střední školy skvělá zpráva a pro kluky snad i trochu
uklidnění.
Filipovi i Lukášovi moc gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy. Budeme držet palce v krajském kole, kam se oba dva nominovali.

www.musobeslav.cz
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Zápisy do 1. tříd ZŠ
Ve dnech 4. a 5. dubna 2022 se
na základních školách zřizovaných
městem konal zápis k povinné školní docházce všech dětí, kterým ke dni
31. 8. 2022 bude 6 let.

Základní škola Soběslav,
tř. dr. E. Beneše
Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy
K zápisu během dvou dnů přišlo
s rodiči 89 dětí. Vzhledem k rezervačnímu systému i přes velký počet dětí
probíhal zápis klidně a plynule. V září
nastoupí do tří prvních tříd 68 dětí.
Pro 21 dětí žádají rodiče odklad školní
docházky.

SŠŘ a ZŠ Soběslav
Markéta Kadlecová,
Vendula Babická a
Katrin Holubová K3
UKLIĎME ČESKO
Dne 1. 4. 2022 se naše Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav zapojila do dobrovolné úklidové akce Ukliďme
Česko. Této akce jsme se všichni velice
rádi zúčastnili nejen proto, že jsme se
nemuseli učit, ale protože jsme moh-

li pomoct naší přírodě. Při úklidu jsme
se všichni velice pobavili. Nalezli jsme
i nemožné, například disk od kola, boty
a střešní tašky. Celkově jsme sesbírali 23
pytlů. Jejich váha byla 345 kg.
V této akci jsme si uvědomili, jak jednoduché je něco zahodit. Bohužel už nikdo
nepřemýšlí nad tím, jak dlouho se odpad
v přírodě rozkládá a jak moc ubližuje přírodě. Chtěli bychom všechny poprosit,
aby přestali znečišťovat naše prostředí.
Také chceme poděkovat, že Správa města
Soběslavi odvezla naše nasbírané pytle
s odpadem.

Základní škola Komenského
Mgr. Jana Smíšková,
zástupkyně ředitele školy
K zápisu se dostavilo celkem 58
dětí. Žádost o odklad povinné školní
docházky dítěte podalo 17 zákonných
zástupců. Z tohoto počtu bude ještě
u osmi dětí posuzovat školní zralost
pedagogicko-psychologická poradna.
V září tak do školy do dvou prvních tříd
nastoupí minimálně 41 žáků.
Při zápisu si budoucí školáci popovídali
s paními učitelkami. Za odměnu si na
památku odnesli dárek vytištěný na 3D
tiskárně a ručně vyrobenou papírovou
marionetu. Upomínkou na tento den
jim pak bude také pamětní list s vlastní
fotografií u zápisu. Na realizaci pamětního listu se mimo učitelů podíleli i žáci
II. stupně.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme,
aby se jim v naší škole líbilo.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

1. 5. 2022

od 7 do 9:30 hod.
do areálu chovatelů

k nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

www.musobeslav.cz

ZUŠ Soběslav
Irena Molíková

Soběslavská ZUŠ zahajuje
přijímání nových žáků
pro školní rok 2022-2023
Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2022-2023 hudební obor ZUŠ, dovolujeme si Vás
pozvat dne 16. 5. 2022 v 18.00 hod do
ZUŠ na informativní schůzku (pouze pro rodiče). Na této schůzce Vám
budou poskytnuty veškeré informace
ohledně přijímání do hudebního oboru
a následného studia na naší školevšechny zájemce o výuku zapíšeme
a domluvíme se, jak a kdy proběhne
talentová zkouška, při níž půjde o zjištění

Soběslavská ZUŠ
na soutěžích
Po dvouleté odmlce se v letošním
školním roce opět rozběhly soutěže
základních uměleckých škol, které organizuje MŠMT.
14. února se v ZUŠ Tábor konalo okresní

základních hudebních předpokladů,
které jsou pro studium hudby nezbytné.
Přijetí nebo nepřijetí ke studiu je ovlivněno pouze těmito kritérii: prokázání alespoň minimálního hudebního
talentu a dostatek volných studijních
míst. Pokud se ze závažných důvodů
nebudete moci této schůzky zúčastnit,
můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle 723 776 870
nebo osobně s ředitelkou školy. Zodpovíme rádi jakékoli dotazy.
Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme
bez zkoušky všechny děti, které rády
kreslí, malují, modelují.
Podrobnější informace o naší škole naleznete také na našich webových stránkách www.zussobeslav.eu.
Z webových stránek můžete již nyní
posílat přihlášky do obou oborů. Oba
obory jsou určené pro žáky od 6 let
(výjimečně i pro 5-leté). Těšíme se na
nové žáky!
kolo v sólovém zpěvu. Naši školu reprezentovaly pod vedením pana učitele Ondřeje Koláře 2 žákyně: Marie Fišerová si
vyzpívala krásné 1. místo a Niki Gruberová se umístila na 2. místě.
Dechové oddělení naší školy reprezentovaly žákyně ze třídy Mgr. Ivy Hovorkové-Eliška Mišíková ve hře na zobcovou
flétnu a Zuzana Gabrišová s Gabrielou
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Vlnovou ve hře na flétnu příčnou. V okresním kole soutěže, které se konalo 16. února v ZUŠ Sezimovo Ústí, získala všechna
děvčata první místa a postoupila do krajského kola. To proběhlo 29. března v Dačicích a děvčata přivezla dvě druhá místa
(E. Mišíková a G. Vlnová) a jedno třetí
(Z. Gabrišová).
Klavírní doprovody dechovému i pěveckému oddělení zajistila Mgr. Martina Pechová.
31. března se naše škola ujala organizátorské role krajského kola ve hře smyčcových
souborů. Z původně 7 přihlášených souborů soutěžily nakonec pouze 3 soubory:

Jaroslava
Kohoutová

Informace z Domu dětí a mládeže
V sobotu 14. května pořádáme sobotní dílnu pro děti od 8 let: Točení na hrnčířském
kruhu. Cena dílny je 100 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 80 Kč. Zájemci se
RC Sobík
Iva Čejková
I v jarních měsících jede program v RC Sobík na plné obrátky. Největší zájem je stále o volnou hernu, nově otevřené tanečky
pro děti a pohybové hrátky. A jak vlastně
taková lekce s nejmenšími dětmi probíhá?
A proč je důležité vztah k pohybu pěstovat
u dětí už od narození? V tomto příspěvku
se Vám všechno pokusíme přiblížit. Pokud
stále váháte, zda rodičovské centrum navštívit, věříme, že Vám trochu pomůžeme
v rozhodování.
Děti se scházejí na lekci 15 minut dopředu,
aby měly čas se rozkoukat a pohrát si s hračkami. Po tomto volném bloku se společně
s naším plyšovým sobíkem pozdravíme
a představíme se s písničkou. Používáme
jako doprovod rolničky, aby se i ty, které
ještě nedokázaly odtrhnout pozornost od
volné aktivity, také přidaly. Poté protahu-

2 houslové a jeden violoncellový. Naše
„Divoké strunky“ pod vedením Mgr. Ilony Vaňkové obsadily krásné 1. místo a za
skladbu A. Dvořáka „Largo“ získal soubor
mimořádné ocenění. Škoda jen, že tato
soutěžní kategorie končí krajským kolem.
Soutěž se konala v kulturním domě, proto bych chtěla touto cestou poděkovat za
přívětivé přijetí a poskytnutí prostor, městu
Soběslav děkuji za drobné věcné dary pro
porotce a soutěžící.
Velké poděkování patří všem soutěžícím,
protože se pod vedením svých vyučujících
a určitě za velké podpory svých rodičů dokázali na soutěž připravit a se ctí obstát.
Děkuji pedagogům za jejich příkladnou
mohou hlásit v DDM nebo na tel. 381 522
013 nejpozději do 10. 5. 2022.
V sobotu 21. května pořádáme další Tvořivou dílnu, kde budeme vyrábět pítko
pro ptáčky z květináčů. Cena dílny – materiálu je 100 Kč, pro členy zájmových
kroužků 80 Kč.
Přihlášky přijímáme předem, nejpozději
do 18. května.
jeme jednotlivé části těla s konkrétními
básničkami („Kutálí se ze dvora..., Hopky, hopky, nožičky... apod.“), které každou
lekci opakujeme. A to ze stejného důvodu,
aby si děti zažily cvičení jako rituál, že
se něco bude dít. Po tomto úvodu se každá lekce trochu liší. Učíme děti základy
pohybů pomocí různých her, přiřazujeme
barvičky, cvičíme jógu, trénujeme základní
dovednosti, jako je skok, rovnováha, hod,
reakce pohybu, rytmus a další. Tato prostřední část programu je vždy nejpestřejší
a slouží i jako inspirace pro doprovod, co
vše mohou s dětmi doma vymyslet za aktivity. Pak následují hry s motorickým padákem (viz obrázek). Tím opět děti po náročné aktivitě odreagujeme, protože padák
a hry s hopsajícími míčky v padáku bývají
pro většinu dětí nejzábavnější. Na závěr
lekce se ještě pro děti postaví opičí dráha,
opět takovým způsobem, abychom rozvíjeli jejich přirozenou potřebu po pohybu.
Po 45 minutovém cvičení se opět rozloučíme za zvuku rolniček.

Při úklidu Soběslavi jsme našli i mobilní telefon
Miloš Bučinský
Dne 2. dubna, tedy v den oficiálního termínu akce Ukliďme Česko nám počasí příliš
nepřálo, a tak jsme vyrazili uklízet i podruhé, a to v sobotu 9. dubna. I tentokrát mělo
počasí do ideálu hodně daleko, nás to ale
neodradilo.
Celkem se sešlo asi 20 dobrovolníků, kteří
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se vydali na úklidové trasy. Uklidili cestu
pod Svákovem, pod řadovkami a kolem
hřbitova, kolem Nadýmače, okolí cesty
mezi Soběslaví a Chlebovem a uklízelo se
i u Veselského kopce u Strabagu. Tam jsme
dokonce našli chytrý mobilní telefon. Ve
chvíli nálezu nefungoval, my ale věřili, že
není rozbitý. Nechali jsme ho pár dní sušit
v misce rýže a po nabití jsme přistoupili

práci, zvláště Martině Pechové, která většinu soutěžících podpořila jako korepetitorka.

ilustrační foto
Děti dnes mají opravdu málo podnětů k přirozenému pohybu. Pokud tento vztah, který mají vrozený, nebudeme podporovat už
v batolecím období a dopustíme, aby místo objevování svých možností objevovaly
svět techniky, vymizí a dítěti do budoucna
nevědomky ublížíme jak po stránce zdravotní, tak psychické. Věděli jste, že moderní technika (chytré telefony, tablety atd.) by
dítě mělo poprvé držet až v pěti letech? Ale
o tom příště.

k pokusu o jeho oživení. Byli jsme úspěšní!
Z obsahu telefonu se nám podařilo zjistit
majitele, kterému jsme telefon vrátili. Podle jeho slov není dobrý nápad nechávat před
cestou telefon na střeše auta. Z dalších kuriozit jsme našli například malý techničák
na simsona, sadu žárovek do auta, polévku
ve sklenici, nábojnici větší ráže a plyšovou
sovu. Celkem jsme nasbírali 30 pytlů odpadků, které následně odvezla Správa města Soběslavi.
www.musobeslav.cz

Různé / Sport

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
pprap. Jana Štecová, za OO PČR
Soběslav, za využití zpravodajství
por. Bc. Lenky Pokorné
• Dne 2. března byli soběslavští policisté volání k muži, který budil veřejné pohoršení tím,
že se velmi opilý povaloval před vchodem
do jednoho z panelových domů na sídlišti
Svákov v Soběslavi. Policisté na místě zjistili, že se jedná o devětatřicetiletého muže,
který jim je dobře znám. Provedená dechová
zkouška ukázala téměř 3 promile alkoholu
v dechu. Policisté muže do vystřízlivění zajistili. Poté s ním provedli úkony k vyřešení
přestupkového jednání. Díky skvělé policejní práci a umění se dotazovat, vyšlo v průběhu šetření přestupku najevo, že se uvedený

muž vloupal dne 31. prosince 2021 do benzínové čerpací stanice v Soběslavi. Z dosavadního šetření vyplývá, že provozovnu celou
prohledal a následně odcizil cigarety, tabák
a alkohol. Dále policisté zjistili, že má mít
na svědomí i opakované krádeže v jednom
z obchodních domů v Soběslavi. Na základě
zjištěných skutečností ho kriminalisté obvinili ze spáchání přečinu krádež.
• Dne 16. března krátce před půl desátou hodinou dopolední bylo v ulici Nová v Soběslavi
policejní hlídkou soběslavského obvodního oddělení stavěno a kontrolováno osobní
vozidlo Citroën. Při kontrole dokladů policisté zjistili, že zastavili řidiče, který nemá
za volantem co dělat, neboť má vyslovený
zákaz řízení. Osmatřicetiletý muž z Táborska si patrně z rozhodnutí Okresního soudu
v Táboře příliš těžkou hlavu nedělal a jezdil

dál. Následně mu bylo sděleno podezření ze
spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Věc je řešena formou
zkráceného přípravného řízení.
• Soběslavští policisté šetří případ krádeže
motorové nafty. Zloděj kradl v nočních hodinách dne 29. března na stavbě koridoru
v katastru obce Zvěrotice. Lapka nejprve
odstranil uzamčené víčko palivové nádrže
nákladního vozidla značky Mercedes a poté
odčerpal zhruba 120 litrů motorové nafty.
Svým protiprávním jednáním způsobil škodu odhadem za téměř 7 tisíc korun. Žádáme
tímto veřejnost, pokud má jakékoli poznatky k možnému výskytu zlodějů nafty
či benzínu, aby je předali neprodleně policii cestou linky tísňového volání 158 nebo
přímo na linku soběslavského obvodního
oddělení 974 238 740. Děkujeme.

CARLA Kriterijní liga STEVENS - G. BENEDIKT SOBĚSLAVSKÉ OKRUHY 2022
Denisa Švecová
V sobotu 16. dubna 2022 se konal další
díl Carla Kritérijní ligy v Soběslavi. I přes
nepříznivé mrazivé počasí se tento mezinárodní závod mohl pyšnit hojnou účastí. Závodu se zúčastnili jezdci 4 států - z Dánska,
Německa, Slovenska a celé České republiky. V ženách elite kralovala Hana Heřma-

novská z Dukly Praha nad svou týmovou
kolegyní Nikolou Hartychovou a Dagmar
Hejhalovou z Watersley R&D Cycling
Team. Mezi muži elite si pro vítězství dojel
slovenský závodník Matúš Štoček z týmu
ATT Investment nad týmovým parťákem
Petrem Klabouchem a Michalem Borošem
z týmu Elkov Kasper. Všem gratulujeme
a těšíme se na další hezké akce!
Foto: Denisa Švecová

Banes je vítězem Reginonální ligy mužů 2021/22
Jan Dvořák
V neděli 27. března vyrážel tým mužů z Banesu
Florbal Soběslav A na své poslední dvě utkání
sezóny do milevské sportovní haly s jasným
cílem: dvě výhry = první místo v tabulce Regionální ligy. Prvním soupeřem byl Fbc Písek
B. S tímto soupeřem si Soběslav sice v tomto
ročníku připsala dvě výhry, tu druhou dokonce
s nulou vzadu, ale tentokrát byl soupeř posilněn o hráče z jeho divizního A týmu a juniorky.
Kvalitu ukázali hlavně v posledním kole, kdy
přesvědčivě porazili Štíry České Budějovice C,
tedy tým do té doby také bojující o čelo. Úvodním hvizdem však jako by veškerá odpovědnost
z hráčů Banesu spadla. Od první minuty bylo
jasné, že si cílevědomě jdou pro důležité vítězství. Brankami Plecera, Váchy, Zíky a Podlahy
ovládli první část poměrem 4:0. Ve druhé části
se sice Písku podařilo vstřelit gól, ale branky
Plecera a Dvořáka navýšily náskok na pětigólový. Ve třetí třetině udeřil Pantoflíček a Vácha.
Pak sice dosáhl soupeř dvou branek, ale poslední slovo měla opět Soběslav. Ve 44. minutě
zkompletoval Plecer svůj hattrick, a upravil tak
na konečných 9:3.
Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. Toto
rčení platí obzvláště, pokud ten krok znamená
vyhrát proti tradičně úporně bránícímu TJ Šumavanu Vimperk, kterému šlo navíc o záchranu
v soutěži. Úvod posledního utkání sezóny byl
ze soběslavské strany přinejmenším nervózní.
Útočné akce se nedařily a četné výpady hráčů
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Vimperka neskončily brankou jen díky skvělým
zákrokům brankáře Petržilky a zásahům obránců. Dlouhotrvající nejistotu rozčísnul v 11. minutě po přihrávce Bělohlava svým gólem Adam
Zíka (střelec branky později přiznal, že nechtěl
zklamat důvěru plusovými body ověnčeného
obránce Doležala, kterému předtím na lavičce
slíbil, že gól v následujícím střídání dá. Pozn.
red.). V dalším střídání zmiňovaná dvojice gólově udeřila znovu a strhli tím i ostatní spoluhráče. Bezprostředně po vhazování se prosadil
individuální akcí Plecer a ještě v témže střídání
ho po pár vteřinách následoval povedenou ranou Dóka. A jelikož se do přestávky stihl trefit
ještě Podlaha, tak Soběslav vedla už 5:0. Druhá

třetina začala tam, kde skončila ta předchozí.
Banes ve střílení branek nepolevoval a ve 23.
minutě navyšoval Vácha už na 8:0. Soupeř sice
v této třetině dosáhl čestného úspěchu, avšak
osmibrankový náskok byl zpět díky trefě Duška. Ve třetí třetině už přišlo uspokojení s výsledkem a s tím pochopitelně spojené polevení koncentrace. Soupeři se podařilo vstřelit několik
branek a opticky zmenšit náskok, závěr zápasu
však opět patřil soběslavským. Poslední třetina
sice skončila remízovým výsledkem 4:4, ale výsledek zápasu zůstal stále přesvědčivý. Výhra
Banesu Florbal Soběslav nad Vimperkem v poměru 13:5 tak znamenala posun na první místo
v tabulce Regionální ligy mužů.
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Stříbrná sezóna hokejistů
Na sezónu 2021-2022 můžeme být právem hrdí,
trenérské duo David Pánek a Vladimír Máca dovedlo tým až do finále, kde jsme se museli sklonit před
týmem budějovického Samsonu. Nad celkovým průběhem sezóny se ohlížejí oba trenéři našeho Áčka.
Vladimír Máca: Velkým pozitivem letošní sezony bylo pro
mě samotného již to, že se celá mohla odehrát bez větších problémů. Již posledních pár sezon systematicky pracujeme na
omlazení a zkvalitnění našeho týmu. Před dvěma lety jsme
nemohli díky covidové situaci odehrát finálová utkání s Pelhřimovem a vloni byla slibně rozjetá sezona ukončena ještě
dříve.
Letošní výborný konečný výsledek se rodil již v základní části, ve které jsme předváděli velice útočný hokej s kvalitní defenzivou a skvělým Kubou Balounem v brance. Jako jediný
tým jsme byli schopni přetlačit suveréna základní části celek
Samsonu na jeho ledě. Po zásluze nám tak na konci základní
části patřila druhá příčka a výborná výchozí pozice do play-off. V něm jsme si postupně hladce poradili s celky Milevska a Radomyšle v nejkratších možných sériích. Ve finále nás
tak čekal favorit soutěže, celek Samsonu. Přes enormní snahu všech našich hráčů a skvělou fanouškovskou kulisu, jak
na domácím, tak i na hostujícím stadionu, se nám finálovou
sérii vyhrát nepodařilo. Celek Samsonu byl herně o trochu lepší
a titul krajského přeborníka si plně zaslouží. Velkým zážitkem
celé finálové série pro mě samotného byl nejenom druhý domácí vítězný zápas, ale především poslední finálový zápas.
I přes porážku v tomto utkání kluci odvedli velice bojovný výkon, a tak i oslavy vícemistra krajské hokejové ligy byly před
slušně zaplněným domácím publikem velice emotivním zážitkem. Z celé sezony bych nerad vyzdvihoval jednotlivce, ale
spíše celou partu, která vždy táhla za jeden provaz, a doufám,
že tomu tak bude i v následujících sezonách. Závěrem patří
mé velké poděkování hráči, který pro náš oddíl v posledních
letech odvedl opravdu obrovský díl práce a touto finálovou
sérií se loučil s naším týmem. Martinu Hraňovi za jeho služby
nejenom na ledě velice děkuji, ale i přeji mnoho dalších hokejových úspěchů.

David Pánek: Z pohledu dravého mladí a zkušených hráčů
je náš současný A tým velice vyvážený. K tomu je potěšující,
že většina jsou soběslavští odchovanci. Poslední tři sezóny je
z kluků cítit obrovský týmový duch, a hlavně kvůli té starší
generaci mě velice mrzí, že nám v cestě za titulem stojí různé
nestandardní okolnosti. Jinak tím, jak se snažíme kádr zformovat pro budoucí roky, věřím, že o krásná umístění zabojujeme i v příštích sezónách.
Co se týká hodnocení play-off, plně souhlasím s Mírovými slovy a tady bych jen opakoval to, co on velice přesně
popsal. Co bych možná na závěr připojil, je veliké poděkování fanouškům, které doufám zase začal bavit soběslavský
hokej a díky kterým měly zápasy naprosto dokonalou kulisu.
Samostatné poděkování pak patří našim sponzorům, bez kterých by ten letošní příběh šlo napsat jen těžko a doufáme,
že nám zachovají přízeň i v nastávajících těžkých sezónách.
20

Jak vypadala cesta play-off?
Čtvrtfinále: Spartak vs. Milevsko – stav série 2:0
OLH Spartak Soběslav - HC Milevsko 1934
5 : 3 (1:0, 1:1, 3:2)
HC Milevsko 1934 - OLH Spartak Soběslav
2 : 7 (1:0, 0:2, 1:5)
Semifinále: Spartak vs. Radomyšl – stav série 3:0
OLH Spartak Soběslav - TJ Sokol Radomyšl
8 : 4 (2:1, 4:2, 2:1)
TJ Sokol Radomyšl - OLH Spartak Soběslav
2 : 4 (1:0, 0:3, 1:1)
OLH Spartak Soběslav - TJ Sokol Radomyšl
7 : 1 (1:1, 3:0, 3:0)
Finále: Spartak vs. Samson – stav série 1:3
HC Samson České Budějovice – OLH Spartak Soběslav
5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
OLH Spartak Soběslav - HC Samson České Budějovice
4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
HC Samson České Budějovice – OLH Spartak Soběslav
4:1 (0:0, 4:1, 0:0)
OLH Spartak Soběslav - HC Samson České Budějovice
1:4 (0:3, 1:0, 0:0)

Hokejová sezona očima kapitána
družstava „A“ mužů Jana Žákovského
Jak hodnotíte dosavadní sezonu Krajské ligy mužů
z pozice kapitána?
Sezóna se povedla. Druhé místo po základní části a pak potvrzení dobrých výkonů v play-off účastí ve finále je pro Soběslav
skvělá vizitka.
Zaznamenal tým před nebo v průběhu sezony nějaké
kádrové změny?
Kádr zůstal z předchozí nedohrané sezóny pohromadě. Jediná
změna byla, že tým posílil Tomáš Hubata.
Jeden z významných hráčů Martin Hraňo nedávno
přešel k HC Milevsko. Co to znamená pro soběslavský
tým? Kdo jej nahradí?
Martin Hraňo je vynikající střelec a byl několik sezón oporou
Soběslavi. Samozřejme bude chybět. Navíc je to super kluk do
kabiny. Nahradit jeho góly nebude jednoduché, ale tým ukázal, že to zvládne, protože už letos byl Martin dlouho mimo
sestavu kvůli zranění.
Který soupeř Vám dal v uplynulých měsících nejvíce
zabrat?
Dlouhodobě se nám nedaří na Č. Krumlov a samozřejmě Samson ČB, kde hraje plno zkušených kluků.
Který zápas byl pro tým největší výzvou?
Každý zápas v play-off je velká výzva. Ale pokud bych měl
vyzvednout jeden, tak určitě první domácí zápas ve finále, kde
jsme porazili Samson ČB.
Jak hodnotíte výkony členů týmu? Kteří hráči si za své
výkony zaslouží největší uznání?
Hokej je kolektivní sport a každý plní v tom týmu nějakou
www.musobeslav.cz
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úlohu. Někdo střílí góly, někdo na ně nahrává, někdo jim zabraňuje, někdo blokuje střely, někdo dělá srandu v kabině,...
a tohle všechno se musí sejít, aby ten tým
vyhrával. A nám se to myslím povedlo.
Takže všichni zaslouží to největší uznání.
Ale vyzdvihnu obrannou dvojici Tomáš
Hubata, Adam Čížek.
I přes své úspěchy OLH Spartak na HC
Samson nestačil. Kde vidíte z hlediska
kvality hry prostor pro zlepšení, aby se
síly vyrovnaly?
Drtivá většina kluků ze Samsonu hrála po
celý svůj hokejový život první nebo druhou
nejvyšší soutěž. Mají obrovské zkušenosti z takto velkých a rozhodujících zápasů.
A proto asi jenom více takto povedených
sezón a těžkých utkání v play-off náš tým
posunou o něco výše.

Jakým směrem upřete síly nyní?
Teď si odpočinem a pak se jako každý
rok budeme scházet na letní přípravu, kde
se snažíme zapracovat na fyzičce na příští
sezónu.
OLH Spartak se rozhodl také pomoci
Ukrajině jak vlastním příspěvkem, tak
vybraným vstupným na hokejový zápas. Byla tato iniciativa úspěšná? Kolik

se podařilo v součtu přispět?
Myslím, že tato iniciativa se moc povedla.
Na konto Člověk v tísni „pomoc Ukrajině“
OLH zaslal 20.000 Kč.
Chcete něco vzkázat fanouškům?
Fanouškům chci hlavně poděkovat, že nás
celou sezónu podporovali, a slíbit, že příští
rok uděláme opět maximum, aby na hokej
chodili rádi.

Kam chodíte oslavit úspěchy?
Náš spoluhráč Martin Křiklán provozuje na
zimáku hospodu, takže nejčastěji tam.

KUŽELKY

Pavel Němec

Kuželkářům Spartaku skončila sezona 2021-2022 úspěšně. Družstvo
v KP1 Chalaš, Dudová, Kopic, Štefan, Šlajs a Přibyl obsadilo 4. místo.
Zisk bodů pro družstvo:
3. Jindřich Kopic
TJ Spartak Soběslav A
16
9. Jaroslav Chalaš
TJ Spartak Soběslav A
13
18. Jan Štefan
TJ Spartak Soběslav A
11.5
28. Alena Dudová
TJ Spartak Soběslav A
10
31. Vlastimil Šlajs
TJ Spartak Soběslav A
9

Družstvo v okresním přeboru ve
složení Votrubová, Křivan, Křivanová, Schleiss, Prokešová a Reichel
obsadilo 4. místo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

So. Chýnov B
Loko Tábor C
KK Hilton C
Sp. Soběslav B
So. Chotoviny D
Loko Tábor D

28
27
22
20
18
5

7. - 8. května se Alena Dudová
popere o medaili na Mistrovství
České republiky v Ivančicích.
Přejeme hodně úspěchů.
Za úspěšnou sezonu 21/22 všem kuželkářům SPARTAKU SOBĚSLAV
blahopřeje prezident oddílu.

Dne 9. 4. 2022 se konal Velikonoční turnaj v kuželkách
pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní
výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů,
kterým moc děkuji.
Výsledky:
Muži: 1. PAVLÍČEK František 		
213
2. MOC Josef
		
201
3. LÍKAŘ Vladislav
		
191
Ženy: 1. PRCHLÍKOVÁ Eva
		
196
2. CHALAŠOVÁ Olina
190
3. VOTRUBOVÁ Jana
		
189
Děti: 1. VITURKOVÁ Kamila
57
2. VITURKA Čeněk
57
3. SMETANA Jakub
44
Zvláštní ceny obdrželi: Jiří Voves, Jana Burianová
a Hana Pavlíková
Děkuji sponzorům: Spartak Soběslav, Grena a. s.,
Jungheinrich s. r. o.

Adéla Štefanová se stala mistryní ČR
Soběslavská atletka A. Štefanová v březnu posbírala další sportovní úspěchy.
Michaela Nováková
V sobotu 26. března se zúčastnila Mistrovství ČR v přespolním běhu ve Slavkově
u Brna. Pořadatelé pro běžce připravili
okruh v terasách zámeckého parku v délce
jednoho kilometru převážně se štěrkopískovým povrchem. Nejmladší kategorie jej
běžely dvakrát. Žáci, žačky a dorostenky
třikrát a dorostenci čtyřikrát.
Z původně přihlášených 130 závodnic se
kategorie žákyně účastnilo 96. A. Štefawww.musobeslav.cz

nová vybojovala zlato s časem 10:48 min.
a stala se mistryní ČR. Navázala tím na
předchozí úspěch z poloviny března, kdy
se v sobotu 19. března utkala na Mistrovství Jihočeského kraje v přespolním běhu
v Prachaticích s elitou krosového běhu
z našeho kraje a odnesla si vítězství. Na
trati 2 520 m doběhla v čase 9:51 min.
Štefanová v prosinci minulého roku
přestoupila z TJ Lokomotiva ve Veselí nad
Lužnicí a nyní závodí za klub TJ Sokol
České Budějovice.
Foto: Mistrovství ČR,
autor: Pavel Mádr
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Výběrové řízení na pronájem prostor
za účelem zlepšení sociálních služeb v Řípci
Lucie Vránková, místostarostka
Obec Řípec vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na
pronájem prostor za účelem zlepšení sociálních služeb (kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra atd.) v Řípci. Prostory se nacházejí v budově obecního úřadu čp. 39. Jedná se o dvě místnosti
a sociální zařízení. Více informací na telefonním čísle 723 335 477
– Ladislav Brůžek, starosta obce. V nabídce bude předloženo: živnostenské oprávnění, výpis z rejstříku trestů a podnikatelský záměr
– volné zpracování. Nabídky mohou být doručeny osobně nebo
zaslány na adresu Obec Řípec, Řípec 39, 391 81 Řípec v zalepené
obálce s označením «NEOTEVÍRAT» a názvem soutěže. Lhůta
pro podání nabídky končí dne 31. 5. 2022 v 17:00.

Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

POZVÁNKA NA DEN
SOBĚSLAVSKÉHO PIVOVARU
Den Soběslavského pivovaru se uskuteční 18. 6. od 10:00
do 18:00 hodin v prostorách areálu firmy Rašelina Soběslav.
Vstupné: 250 Kč/ osoba
V ceně:
- Prohlídka Soběslavského pivovaru s ochutnávkou piv
- Prohlídka závodu Rašelina, a.s., včetně balneo provozu
- Občerstvení
- Swingová hudba
Omezená kapacita vstupenek na tuto akci.
Vstupenky lze koupit pouze v předprodeji, který bude
od 9. 5. do 10. 6. ve společnosti Rašelina Soběslav.
Více na facebookových stránkách a www.raselina.cz.
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Inzerce
Městský pivovar Soběslav
nabízí nový druh piva

NAKUŘOVANÝ
SPECIÁL
k dostání v infocentru města
v budově č.p. 1 na náměstí Republiky

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 30-50cm
dle přání zákazníka
Dřeviny: smrk, borovice, listnaté dř.

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE V KVĚTNU
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
• POMNÍKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz
www.musobeslav.cz

VESCE 44, Soběslav

SMART INFO
Více informací
na www.musobeslav.cz
23

Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE
•

•

Sledujte aktuální informace ze Soběslavi

Prodej
Prodám palivové smrkové dřevo, pořezané na metrová
polena. Cena dohodou. Tel.728 662 682
Koupě
Koupím garáž v Soběslavi, Tel. 725 302 843

•

Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém okolí.
Seriózní jednání, nejsem RK. Tel. 605 991 049

•

Koupím byt v Soběslavi, platba ihned. Tel. 728 272 870

•
•

Ostatní
MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec. Tel. 728 987 702
Vyměním byt 2+1 za menší (1+1 nebo garsoniéru).
Tel. 728 942 953

•

Sedmdesátník hledá mladší ženu. Tel. 732 763 816

•

ZEDNÍK-MALÍŘ. Tel. 602 824 628

•

Pronajmu kancelář se sociálním příslušenstvím.
Vstup a výklad je do náměstí v Soběslavi. Plocha 60m2.
Dříve používány jako banka, nyní jako kancelář
pojišťovny. Tel. 602 447 051

s mobilní aplikací V OBRAZE.
Ke stažení na GOOGLE PLAY a v APP STORE

Termín uzávěrky inzerce - 10. 5., pište na hlaska@musobeslav.cz.
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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